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The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many 
different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to 
perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By 
release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid. 
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Hornbach Silikatfärg 
 

 Mineralfärg för inom- och utomhusbruk       
 slitstark 
 naturligt skydd mot mögel 
 diffusionsöppen  
 3 helmatt 
 ör bästa resultat används tillsammans med silikatbinder 

 
Egenskaper 
Hornbach silikatfärg är en matt mineralfärg för ny och gammal puts inom och utomhus. 
Silikatfärgen tränger in i underlaget och är därför särskilt slitstarkt. Vatten tas upp och avges igen 
(diffusionsöppen). Geringen näring för mögel eller bakterier. Fri från konserverings och 
lösningsmedel. Mycket god täckförmåga. 
 
Användningsområde 
Passar på nya och gamla underlag av kalkcement, betong, fibercement, tegel samt för 
övermålning av intakta, tidigare silikatfärgsmålade ytor. 
 
Färgton 
vit 
 
Glansgrad 
Helmatt, glans 3 
 
Innehållsförteckning 
Akrylatdispersion, silikat med organiska stabilisatorer, titandioxid, talk, krita, additiv och vatten. VOC-
innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/a från 2010). 
 
GIS-Code 
M-SK01 
 
Ljusbeständighet 
Bra 
 
Väderbeständighet 
mycket bra 
 
Kombinerbarhet 
Kan brytas med silikatfulltons- och nyansfärg. Kan brytas i Hornbachs färgbrytningscenter. 
 
Förtunningsmedel 
Hornbach Silikatgrund 
 
Förbrukning 
1 l till ca 6 m² vid en applicering beroende på underlag. 
 
Torktid 
Överstrykningsbar efter 8-10 timmar. (20°C/rel. luftfuktighet 65 %. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan 
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förlänga torktiden.) 
 
Verktyg 
Pensel, roller, sprutapparat. 
 
Verktygsrengöring 
Rengör verktygen direkt efter användningen med vatten. 
 
Användning 
Rör om noga innan användning. Underlaget måste vara torrt, fritt från skador och väl rengjort. Ny puts ska 
ha härdat i minst 3 månader.  
Målningsarbetet innebär 3 steg: Steg1: Grunda sugande och tidigare målade ytor med silikatbinder enligt 
anvisningarna på silikatbindern. Steg2: Applicera första lagret silikatfärg förtunnad med 50% binder. Steg3: 
Slutstryk med oförtunnad silikatfärg, ev förtunnad med max 5% silikatbinder. 
 
 
Viktiga upplysningar 
Uppmärksamma följande: Skydda glas, klinker, kakel, marmor och växter mot stänk! På grund av den 
kemiska bindningsprocessen kan vi inte ta ansvar för exakt färgton och fläckfri torkning.  
 
Måla inte vid temperatur under 8*C(gäller omgivningens och underlagets temperatur)  
Förvaras frostfritt. 
 
Säkerhetsråd 
Viktigt: Lätt frätande! Produkten är naturligt alkalisk (innehåller alkalisilikat), undvik därför kontakt med 
huden. Andas inte in sprutdimma. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Använd endast vid god ventilation. 
Skydda ögonen mot stänk. Skölj genast noga med vatten vid kontakt med ögon och hud. Bär lämplig 
skyddsklädsel, skyddshandskar och skyddsglasögon under arbetet. Kontakta genast läkare vid förtäring och 
visa upp behållare eller etikett. Får inte hällas i vattendrag, avlopp eller i jorden! 
 
Avfallshantering 
Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som 
hushållsavfall. Lämna flytande materialrester till uppsamlingsplats för färg och lack. 
 


