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Det här är en utomhusfärg för trä. Den är främst 
avsedd för fönster men passar också bra till sta-
ket, vindskivor och fönsterluckor. Färgen är tålig 
och står sig bra i olika väder.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn 
och kanter rundas av innan målning. 
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent. 
Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Mögel och 
algväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Skrapa 
bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka 
färgytor. Vissa typer av äldre oljefärg kan med oren 
ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning 
när du målar över med ny färg - tala med en fack-
man om du vill veta mer om detta. 
 
NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stål-
borstade till rent trä samt tidigare laserade eller fa-
briksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort 
löst sittande smuts. Skarpa kanter och hörn bör run-
das av med fil eller slippapper.  
 
HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas 
upp med ett grovt sandpapper före målning. 
 
ÄNDTRÄ, SKARVAR, KITTFALSAR OCH NEDSKRAPADE 
TRÄRENA YTOR behandlar du med System Impreg-
neringsolja. När Impregneringsoljan har torkat, grun-
dar du alla oljade samt trärena ytor med Genuin 
Grundfärg.  
 
MÅLA  

Måla två gånger.På tidigare målade ytor i riktigt bra 
skick kan en strykning räcka. Undvik att måla i kallt 
och fuktigt väder då färgen kan mattas ner. Stark sol 
och värme på den nymålade ytan kan ge blsbildning 
om du målat för tjockt. 
 
Rör vid behov om färgen före användning. 
 
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer 

och hemsida.  
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2016-03-01 

VOC Gränsvärde (Kat A/d):300 g/l (2010) 
Produktens VOC:<300 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri 8 tim. 
Övermålningsbar 1 dygn 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +10°C 

1 LITER RÄCKER TILL 6-10m2 

GLANS Blank 

VERKTYG RENGÖRES MED Penseltvätt 

VERKTYG Pensel 

SPÄDES MED Spädes ej 

BINDEMEDEL Alkyd 

PRODUKTTYP Fönsterfärg trä 

ANVÄNDNING Fönsterbågar, staket, vindskivor 
utomhus 

EJ FROSTKÄNSLIG 
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