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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 Väggfärg 7 
 
 

 för inomhusbruk 
 vattenburen 
 god täckförmåga 
 avtorkningsbar 
 7 matt 

 
 

Egenskaper 
Hornbach väggfärg är en matt latexfärg för väggar och tak i torra utrymmen inomhus.  
 

 Idealisk till alla bostadsrum, t.ex. vardags-, mat- och barnrum, kök, kontor eller hall. 

 Mycket slitstark och hållbar, avtorkningsbar. 

 God täckförmåga. 

 Luktneutral och låg emission. 

 Droppar/stänker minimalt, lätt att applicera. 
 

Användningsområde 
Passar på all inomhusputs, betong, skivor av träfiber spån eller gips, och de flesta tapeter, samt för 
övermålning av intakta lager av latexfärg. 
 

Färgton 
Vit 
 

Glansgrad 
7 matt 
 

Innehållsförteckning 
Latexfärg, titanoxid, kalciumkarbonat, vatten, additiv och konserveringsmedel (metyloch benzisotiazolinon). 
VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g / l . EU-gränsvärdet är 30 g / l (kategori A/a från 2010). 
 

GIS-Code 
M-DF01 
 

Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 

Väderbeständighet 
Ska endast användas inomhus 
 

Förtunningsmedel 
Vatten 
 

Förbrukning 
1 l till ca 6-8 m² vid en applicering beroende på underlag. 
 
 
 

http://www.hornbach.de/
http://www.hornbach.se/


HORNBACH Baumarkt AG  -  Hornbachstraße 11  -  D-76879 Bornheim  -  Tel. 06704 9388-0  -  www.hornbach.de 
Huvudkontor HORNBACH Sverige  -  Aröds Industriväg 66  -  422 43 Hisings Backa  -  Tel: +46 31 77 99 200   -  www.hornbach.se  

 
 

Tekniskt Informationsblad 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

TM_HO7125_Väggfärg_7_SE_sfr Edition: 30.05.2014 page 2 of 2 

 

 

Torktid 
Överstrykningsbar efter 4-6 timmar. (20°C/rel. luftfuktighet 65 %. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan 
förlänga torktiden). 
 

Verktyg 
Pensel, roller, sprutapparat 
 

Verktygsrengöring 
Med vatten direkt efter användning. 
 

Underlaget 
Underlaget måste vara fast, rent och fritt från fett. Ny puts ska ha härdat minst 2 månader. Grundmåla 
spröda och starkt sugande underlag. 
 

Användning 
Rör om noga innan användning. För bästa resultat, applicera två färglager. Starka kulörer kan behöva målas 
en extra gång. 
 

Viktiga upplysningar 
Måla inte vid temperaturer under +8 °C (gäller omgivningens och underlagets temperatur). Förslut behållaren 
ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. 
 

Säkerhetsanvisningarna 
Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Rådgivning för isotiazolinonallergiker 
på tel. 031-779 92 00.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Läs etiketten före användning.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Undvik utsläpp till miljön. 
 
 

Avfallshantering 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Materialrester kan i torkad form sorteras 
som hushållsavfall. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. 
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