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Produktbeskrivning
Järn och Metallfärg är en blank rostskyddstäckfärg för målning av
järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Järn och Metallfärg kan
målas i tjocka skikt och ger i kombination med lämplig grundfärg ett
bra rostskydd. Uppfyller kraven som täckfärg AK enligt
rostskyddsnorm BSK-08. Pansarol Finish användes som
rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. kranar, cisterner, broar m.m.
Behandling
Vid nymålning skall man skallytan borstas till lägst St 2 enligt SS
055900 eller blästras till SA 2,5. Stål stryks 1-2 gånger med
Rostskyddgrund minst 40µm.
Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa
resultat skall rostskador skrapas och borstas till lägst St 2 enligt SS
055900 eller blästras till SA 2,5. Grundas med Rostskyddgrund till
minst 40µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Järn och Metallfärg minst
80µm. Vid korrisionskalsser C3 och C4 skall man grund måla till
minst 80µm

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken
eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets
slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: alkyd
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12
timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 6-8 m2/liter
Förpackning: 0,5,1, 2,5 liter
Baser: BW, BM, Svart, signalgul och BC
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 470g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet
utan lämnas till miljöstation. Se även information
på Säkerhetsdatabladet.
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