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TRESTJERNER GOLVFÄRG
_________________________________________________________________________________

Produkt typ:
TreStjerner Golvfärg är en vattenburen, slitstark polyuretanförstärkt alkydfärg av hög kvalitet. Färgen
är luktsvag och har god vatten- och kemikaliebeständighet. TreStjerner Golvfärg är lätt att applicera,
torkar snabbt, och har god vidhäftning till underlaget. Produkten finns som matt, halvblank och blank.

Användningsområde:
TreStjerner Golvfärg används inomhus på trä och gamla betonggolv i torra rum. TreStjerner Golvfärg
kan användas på laminatgolv och lämpligt stabilt flytspackel.
Skall inte användas på nygjuten betong och/eller fuktiga ytor. På nygjutna betonggolv används istället
TreStjerner Golvfärg för Betong och på golvytor som utsätts för hård belastning (t ex. lager, garage
och industrigolv) används istället TreStjerner Sigural Epoxyfärg.

Tekniska data:
_________________________________________________________________________________
Förbehandling:

Trä/parkett/laminat: Ytan skall vara ren och torr och fri från tvål,
bonvax, och fett. Rengör ytan med TreStjerner Golvrengöring.
Tidigare målade och lackade ytor mattslipas. Obehandlat eller
nedslipat trä påföres först 2x JOTUN Kvist- och Spärrgrundning. Följ
leverantörens rekommendationer. Påför sedan 2-3 strykningar
golvfärg. Tidigare målade eller lackade ytor påförs två strykningar.
Laminat: Laminat behöver inte grundas efter rengöring. TreStjerner
Golvfärg fungerar utmärkt på äldre laminatgolv, dock finns i dag
moderna blanka alt. mjuka golv som inte är lämpliga att måla. I
osäkra fall rekommenderas en provstrykning för att kontrollera
vidhäftningen.
Betong: TreStjerner Golvfärg kan användas på äldre obehandlade
och tidigare målade betonggolv, samt på golv som har påförts
flytspackel. Ytan skall vara ren och torr och fri från fett och olja.
Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. På tidigare
målade ytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med TreStjerner
Golvrengöring. Blanka ytor mattslipas. Tidigare målade betonggolv
påföres två strykningar, obehandlade ytor påföres tre strykningar. På
golv som utsätts för större belastningar, t.ex. industrigolv och
garagegolv skall TreStjerner Sigural Epoxyfärg användas.

Plastmattor: TreStjerner Golvfärg går ofta att måla på äldre,
homogena vinylmattor i torra rum, men gör gärna en provstrykning
för att kontrollera torkning och vidhäftning. Underlaget skall vara
rent, torrt och fri från tvål, bonvax och fett.

Bruksanvisning:

Rör om färgen noga. Påför 2-3 strykningar beroende på underlag
och kulör. Påföres jämnt och fylligt.
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Appliceringsmetod:

Bred lackpensel och/eller filtrulle för släta ytor. Efterstryk med pensel
vid applicering med roller för att undvika struktur i färgfilmen.
Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rekommenderad
förbrukning:

6-8 m2/liter per strykning

Rekommenderad filmtjocklek: 45-55 m per strykning
Viskositet:

200-230 cP

Litervikt:

Ca. 1,2

Torrhalt (volym %):

Ca. 36

Torktider (23 C, 50 % R.H.):

Dammtorr: ca. 2 timmar
Övermålningsbar: min 8 timmar
Brukstorr: 24 timmar
Färgen uppnår full slitstyrka först 3-4 veckor efter applicering.

Glans (v/ 60 ):

Matt (4)
Halvblank (40)
Blank (75)

Förtunning / rengöring:

Vatten. Rengöring med såpa och vatten.

Emballage / baser:

Matt: 0,68 liter och 2,7 liter A-, B- och C-bas.
0,75 liter och 3 liter standarkulör 100-Vit.
Halvblank: 0,68 liter och 2,7 liter A-, B- och C-bas.
9 liter A-bas och B-bas.
0,75 liter och 3 liter standarkulör 100-Vit.
Blank: 0,68 liter, 2,7 liter och 9 liter A-bas.
0,68 liter och 2,7 liter B-bas och C-bas.
0,75 liter och 3 liter standardkulör 100-Vit.

Avfallshantering:

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal
miljöstation.

Anmärkningar:

Lagras och fraktas frostfritt. Baser skall brytas före användning. För
att undvika eventuella nyansskillnader bör emballage med olika
produktionsnummer blandas före användning. Temperaturen i luft
och underlag skall vara högre än +10 °C vid användning. Lägre
temperatur, högre luftfuktighet och applicering av större mängd än
vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt.
Undvik att tvätta golvet första veckan efter applicering. Färgen
behöver 3-4 veckor för att uppnå full slitstyrka.

Ytterliggare information:

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten
EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkten
innehåller max. 92 g/l VOC
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