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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. 
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HORNBACH Putsfärg 
 
 

 Silikon förstärkt för utomhusbruk 
 Långtidsskyddande 
 3 helmatt, vit 
 

Egenskaper 
HORNBACH putsfärg är en helmatt, silikonförstärkt latexfärg för fasader. 
 

 hög täckförmåga 

 upp till 10 års långtidsskydd mot väder, mycket slitstark 

 Mycket vattenavvisande och ger optimalt fuktskydd. Avpärlningseffekt. 

 Diffussionsöppen 

 Droppar/stänker minimalt, går mycket lätt att applicera. 
 

Användningsområde 
Passar på alla mineraliska underlag som t.ex. puts, betong, cement, kalksandsten, tegelstensmurverk, samt 
för övermålning av intakta fasader tidigare målade med akrylatfärg eller gamla silikatfärgsmålade fasader. 
 

Färgton 
vit 
 

Glansgrad 
3 helmatt 
 

Innehållsförteckning 
Polyvinylacetatdispersion, titanoxid, kvarts, kalciumkarbonat, vatten, silikonemulsion, additiv och 
konserveringsmedel (benz- och metylisotiazolinon). Verksamma ämnen: Diuron 1,27 g i 10 liter, 0,64 g i 5 
liter,  2-oktyl-2H-isotiazolin-3-on 0,95 g i 10 liter, 0,48 g i 5 liter,  3-jod-2-propynylbutylkarbamat 0,96 g i  
10 liter, 0,48 g i 5 liter VOC-innehållet i denna produkt är max. 2 g/l. Eugränsvärdet är 40 g/l (kategori A/c 
från 2010). 
 

GIS-Code 
M-DF01 
 

Ljusbeständighet 
mycket bra 
 

Väderbeständighet 
mycket bra 
 

Förtunningsmedel 
vatten 
 

Förbrukning 
1 l till ca 6 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta åtgångsvärden.  
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Torktid 
Överstrykningsbar efter 5-6 timmar. (+23 °C/rel. luftfuktighet 50 %. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan 
förlänga torktiden). 
 

Verktyg 
Pensel eller roller. Applicera endast genom strykning, aldrig genom sprayning eller sprutning. 
 

Verktygsrengöring 
Rengör verktygen direkt efter användningen med vatten. 
 

Användning 
Rör om noga innan användning. Underlaget måste vara fast, rent, torrt, fritt från olja och fett och fästande. 
Tvätta av limfärger och kritande ytlager helt. Ny puts ska ha härdat minst tre månader. Grunda spröda och 
starkt sugande underlag med Hornbachs Djupgrund Special. Förtunna putsfärgen med vatten upp till 10 % 
för grundappliceringen. Applicera slutstrykningen med oförtunnad färg. Bearbeta sammanhängande ytor 
under ett arbetstillfälle utan paus. Undvik horisontella ytor med hög vattenbelastning.  
 

Viktiga upplysningar 
Måla inte på solheta ytor eller vid temperaturer under +8°C (gäller omgivningens och underlagets 
temperatur). Förvara behållaren åtskild från mat, dryck och djurfoder. Förvaras på väl ventilerad plats. 
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 
 

Säkerhetsråd 
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs burketikett och produktinformation före användning. 
Innehåller 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.  
Kan orsaka en allergisk reaktion. Rådgivning för isotiazolinonallergiker på tel. 031-779 92 00.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Läs etiketten före användning. 
Undvik utsläpp till miljön. 
 

Avfallshantering 
llet/behållaren lämnas till insamlingsplats för farligt avfall. 

 


