
RAPID GRUNDFÄRG FÖNSTER 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Rapid Fönsterfärgssystem är ett snabbtorkande 
vattenburet målningssystem för träfönster. Med 
Rapid Fönsterfärgssystem kan ett stort antal fön-
sterbågar och karmar färdigställas snabbt även 
under kalla och fuktiga förhållanden. Vid hög luft-
fuktighet kan torktiden forceras genom använd-
ning av IR-lampa, vars värme aktiverar färgens 
torkprocess. Rapid Fönsterfärgssystem är utveck-
lat tillsammans med vana fönsterrenovering-
sproffs och därför är rengöring och målningstek-
nik en viktig del vid hanteringen av färgen. Färgen 
ställer högre krav än normalt på att ytorna är nog-
grant rengjorda och underlaget hårt.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR som målas ska vara 
rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa 
och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst 
trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt avlägsnas helt 
och dåligt trä ska bytas ut. Blanka och hårda ytor ska 
mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket 
och löst sittande kitt. Ytorna som målas måste vara 
skyddade från fukt och direkt solsken. Trärena su-
gande ytor, både nya och gamla, t ex ändträ, skarvar, 
knutpunkter, kittfalsar och andra känsliga delar be-
handlas med grundolja. Överskott av grundolja tor-
kas upp så att oljan inte bildar en film.  
 
MÅLA  

Måla 1 gång med Rapid Grundfärg någon mm in på 
glaset. Måla karmbottenstycket 2 gånger med 
grundfärg före täckfärgsmålning. Missfärgningar från 
kvistar eller underlag kan minskas genom att först 
fläckgrunda med Rapid Grundfärg på kvistarna. Alter-
nativt stryks grundfärgen 2 gånger. Laga sprickor och 
fyll öppna fogar med Latexfog Universal samt kitta 
med lämpligt fönsterkitt. Täckmåla med Rapid Fön-
sterfärg.  
 
OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget ska 
vara rent och torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. 
Viktigt att stryka ut färgen och inte lägga på för 
tjocka skikt. Gäller framför allt på fasade delar av 

karm och båge. 
 
EJ SKYDDADE FÖNSTER 
Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för 
regn eller dagg inom 1-2 timmar efter avslutad mål-
ning. Vid accelererad torkprocess alternativt gäller 
istället 30 min efter från det att färgen torkat. 
 
Vid låg temperatur samt luftfuktighet över 80 % RH 
rekommenderas accelererad torkning med hjälp av 
IR lampa eller värmefläkt. 
 
Undvik att måla ytor kallare än +7°C.  
 
Läs mer på våra arbetsråd, faktablad samt på 
www.alcro.se. 
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg 
från målningsverktygen före rengöring. Flytande 
färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas 
till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas 
till återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2018-06-05 

VOC Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). 
Produktens VOC: < 130 g/l. 

ÖVERMÅLNINGSBAR 1-2 timmar 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri vid accelererad torkning ca 
15 minuter 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C 

1 LITER RÄCKER TILL 5 m2 

GLANS Glansfri 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel 

SPÄDES MED Spädes ej 

ANVÄNDNING Fönster trä 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


