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Hornbach Akrylatfärg 
 

 mycket god täckförmåga 
 långtidsskydd 
 mycket väderbeständig 
 täckande färdigstrykningsfärg för trä utomhus 
 vattenburen 

 

Egenskaper 
Hornbach Akrylatfärg är en vattenburen, lättbearbetad, högtäckande fasadfärg med akrylbas för slutstrykning 
av ytor i utomhusmiljöer (trähus, träbeklädnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar). Den är ytterst 
väderbeständig och snabbtorkande och erbjuder långtidsskydd. Dessutom förhindras fuktupptagning i träet. 
Tack vare dess goda väderbeständighet behåller Hornbach Akrylatfärg glansen och de klara färgerna i 
många år.  
 

Användningsområde 
För slutstrykning av ytor i utomhusmiljöer (trähus, träbeklädnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar). 
 

Färgton 
Svart, röd, antikvit, vit.  
 

Glansgrad 
40 
 

Innehållsförteckning 
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan framkalla allergiska reaktioner. 
VOC-halt i denna produkt är ≤ 20 g / l. EU-gränsvärde är 130 g / l (kategori A/d från 2010).  
 

Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 

Väderbeständighet 
Mycket bra 
 

Förtunningsmedel 
Vatten. Använd outspädd. Färdig att använda.  
 

Förbrukning 
1 l till ca 8 – 12 m

2 
 vid en strykning beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta 

åtgångsvärden.  
 

Torktid 
Vid 23 °C och en relativ luftfuktighet på 50 % övermålningsbar efter ca 6 – 8 timmar. Högre luftfuktighet/lägre 
temperatur kan förlänga torktiden. 
 

Verktyg 
Pensel, roller.  
 

Verktygsrengöring 
Omedelbart efter förbrukning med vatten.  
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Underlaget 
Underlaget måste vara torrt och rent och fuktkvoten får inte överstiga 16 %. 

 
Användning 
Rör om innehållet i burken noga före användning. 
Nymålning: Behandla alla träytor, framför allt ändträ, med Hornbach Grundolja V. Vi rekommenderar 
behandling av hela konstruktionen med trägrundningsoljan. Grunda hela ytan med outspädd Hornbach 
Trägrund V. Låt torka. Måla därefter med outspädd Hornbach Akrylatfärg, 2 – 3 strykningar. 
Ommålning: Slipa eller skrapa ner kraftigt väderbitna ytor till det friska träet. Rengör träytorna noga med 
fasadtvätt samt tvätta bort mögel-, alg- eller mossbeläggningar med en lämplig mögeltvätt. Behandla 
obehandlat trä med Hornbach Grundolja V. Grunda hela ytan med outspädd Hornbach Trägrund V. Låt 
torka. Måla därefter med outspädd Hornbach Akrylatfärg, 2 – 3 strykningar. 
 
Tips: Inspektera träytorna regelbundet och bättra på små skadeställen med en gång. Om du använder flera 
burkar, se alltid till att du använder samma batchnummer (materialproduktionsnummer) för att undvika 
skillnad i färgton eller avlagringar. 
 

Viktiga upplysningar 
Använd inte produkten i direkt solljus eller vid risk för regn eller dimma inom sex timmar efter strykningen. 
Använd inte Hornbach Akrylatfärg under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag) eller vid hög 
luftfuktighet (≥ 50 %). Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd andningsskydd vid 
otillräcklig ventilation. Förvara i väl tillsluten originalförpackning svalt (inte under +5 °C). Förbruka öppnad 
behållare så snart som möjligt. 
 

Säkerhetsanvisningarna 
Innehåller 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan framkalla allergiska reaktioner.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. 
Inandas inte dimma/ångor/sprej. 
 
Första hjälpen-åtgårder: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart 
läkarhjälp. 
 
Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön. 
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
 

Miljö 
Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.  
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