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Namn: Falu Vapen Industrifasad 

Typ: Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor 

Art. Nr:  571 (Vit brytbas), 573 (Svart) & 575( Faluröd) 

   

Användningsområde: Industriell målning av virke för träfasader. Färgen är avsedd att skydda virket under 

transport, lagring, och på byggarbetsplats fram tills färdigmålning kan utföras på objekt. 

Förbehandling: Ytan skall vara torr och ren. Virkets fukthalt skall inte överstiga 17 %. Färgen blandas väl 

före användning. 

Applicering: Färgen appliceras med borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta. Färgen behöver normalt inte 

spädas. Under applicering och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur ej 

understiga 10°C och den relativa luftfuktigheten ej överstiga 70 %.   

   

Appliceringsmetod: 

 

 

Borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta 

 

Färgåtgång:  

 

Måla enbart 1 skikt max 25 m torrfilm. 

Motsvarar färgförbrukning av ca 120 g/m2 

 

 

Torktider:  Dammtorr efter 1 timme 

Övermålningsbar efter 24 timmar 

 

Genomtorr efter 1 dygn 

 

Förtunning: Ljummet vatten vid behov 

 

 

Rengöring redskap: Ljummet vatten och såpa  

Systembeskrivning: Falu Vapen Industrifasad är till för att skydda virket under tiden fram till färdigmålning. 

Färdigmålning bör ske snarast möjligt, senast inom 12 månader. Falu Industrifasad kan 

övermålas med de flesta färger som dispersionsfärger, oljefärger och slamfärger etc. Vid 

färdigmålning skall respektive färgleverantörs målningsråd följas som målning av nytt 

obehandlat virke. Vid färdigmålning med Falu Vapen Rödfärg, Slamfärg eller Falu Fasad 

skall panelen endast strykas med ett färgskikt. Falu Vapen Industrifasads kulör skall 

överensstämma med kulören på slutstrykningsfärgen. 

   

 Tekniska data  

Leveransviskositet: 80-100 sekunder DIN-cup 4mm  

Torrhalt : Vikttorrhalt: 38%2  Volymtorrhalt: 25%2             

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: <3 g/l 

Densitet: Cirka 1,18-1,25 Kg/l  

Glansgrad: Helmatt  
   

Lagring: Lagras torrt och i rumstemperatur (+5°C - +30°C) 

Lagringstid: I oöppnad förpackning 2 år från 

produktionsdatum 
 

   

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och 

dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna 

leveransvillkor. 
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