
 

 

TEKNISK INFORMATION 

Användningsområde 
Utvändiga plåttak 

Materialåtgång 

7 - 16 m²/l  

Torktid 

Klibbfri efter 2-4 timmar. 
Övermålningsbar efter 24 timmar. 
Torktiderna är varierande och beroende av temperatur, fukt och 
skikttjocklek. 

Verktyg 
Pensel, Roller 

Förpackning 
1 liter, 4 liter 
(UN godkänd plåtburk med spännringslock) 

Rengöring av verktyg 
Terpentin/Lacknafta 

VOC 
0,0 g/L 
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Underlag 

Färgen kan användas på rena, torra och fasta plåtunderlag utomhus. 

Optimal målningstemperatur är 15 – 25 grader Celsius.  

Applicering 

Rör upp färgen noggrant. Produkten stryks tunt och jämt fördelad på 

underlaget. Använd med fördel pensel av svinborst med hög kvalité.  

Lagring 

Lagring av produkten skall ske i mörkt och svalt utrymme i en väl tillsluten 

originalförpackning. 

Transport 

Klassas inte som farligt gods då innehållet i enskild förpackning inte 

överstiger 5 liter. Se ADR och RID 2015 Särbestämmelse 375 för linoljefärg 

med UN 3082.  

Avfallshantering 

EWC-kod 08 01 11. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för 

farligt avfall.  

Brandrisk 

Produkten innehåller linolja. Indränkta trasor, trassel eller annat kan själ-

vantända. Dränk dessa i vatten eller elda upp dem.  

Rengöring och underhåll 

Rengöring av målad yta kan göras tidigast efter 3-4 veckor. Använd milt PH 

neutralt rengöringsmedel som t.ex. diskmedel och vatten. Använd inte såpa 

eller annat rengöringsmedel med högt PH. Utomhus bryter solens UV-ljus 

ner linoljan i färgen och ger över tid en nedmattad och kritande yta.  

Reparation och skada 

Använd med fördel samma produkt vid bättringsmålning. Undvik fläckbätt-

ring på större ytor då det finns risk för glans och kulörskillnader. Stryk hela 

ytan och avsluta vid naturliga avgränsningar.  

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet 

och är given efter vår bästa kunskap. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna 

som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Bergslagsfärg AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för 

otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan  

LINOLIN Plåttaksfärg 


