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Atle puts- och murfärg
Teknisk information

Glans: Helmatt
Kulör: Vit (kan nyanseras/brytas i valfri kulör)
Torktid (vid 20 °C): ca 2 timmar
Övermålningsbar efter: ca 4 timmar
Täckförmåga per liter: Grov puts: 3-6 m2
			
Fin puts, betong: 4-7 m2
Målningstemperatur: Lägst +8 °C
Rengöring av verktyg: Vatten
Förtunning: Vatten

Vattenburen, helmatt färg avsedd för putsade fasader och socklar utomhus. Kan användas på all
typ av gammal putsfärg som silikat och akrylat.
Färgen är även lämplig för fuktutsatta väggar
och tak inomhus, t.ex. i källarutrymmen.
Atle Puts- och Murfärg är inte lämplig för målning
av golv och trappor på grund av det höga slitaget.
Putsfasader systemmålas med Atle Mineralprimer och Atle Puts- och Murfärg.
Speciella egenskaper
Atle Puts- och Murfärg är extremt diffusionsöppen och luftgenom-släppande vilket gör att
färgen andas och avvisar fukt.
Färgen har också hög UV-beständighet vilket
borgar för en lång hållbarhet.

Förarbete och applicering
Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Borsta
eller skrapa bort löst sittande puts, kalk och färg.
Tvätta tidigare målade ytor och skölj med vatten.
Om ytan är angripen av alger eller mögel behövs
noggrann tvätt och därefter desinficering med
Alg- och Mögelborttagare.
Grunda/prima tidigare omålade ytor med Atle
Mineralprimer (se separat produktblad).
Måla 1-2 strykningar för full täckning. Måla inte
fler skikt än vad som behövs för täckning, då det
påverka färgens andningsförmåga negativt.
Applicera färgen med långhårig roller eller pensel. Vid sprutmålning ska Atle Puts- och Murfärg
förtunnas med vatten för att passa aktuell sprututrustning.

Vid systemmålning med Atle Mineralprimer och
Atle Puts- och Murfärg transporteras salterna ut
från väggen tillsammans med vattnet.
Vid målning med mörka kulörer kan salterna bli
synliga på ytan som en vitaktig avlagring. Detta
visar att målningssytemet fungerar. Saltet kan
enkelt sköljas bort med vatten.

Viktigt! Spola aldrig ned färg- eller lösningsmedelsrester i avloppet. Lämna in burkar och
penslar hos din lokala miljöstation.
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