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HORNBACH Vägg Och Takfärg Plus MIX 
 
ü går att reperationsmåla 
ü bra skydd mot skarpmärke 
ü utmärkt täckförmåga 
 
Egenskaper 
Matt färg av högsta kvalitet för väggar och tak i torra utrymmen inomhus.  
 

• maximal räckvidd – låg förbrukning!  
• nyutvecklad kombination av råmaterial för tidsbesparande och ekonomisk målning.  
• ytterst slitstark, luktfri, extremt bra täckförmåga, tvättbar  
• är mycket lätt att använda med minimerat stänk från rullen  
• går att reparationsmåla 
• hög slitstyrka 
• toppkvalitét med extra prestanda 

 
Användningsområde 
För all vanlig inomhusputs, gips, gipsskivor, de fl esta tapeter med god vidhäftning samt för övermålning av 
intakta tidigare latexmålade ytor, täcker direkt med en strykning på ljusa underlag! 
  
Färgton 
Måste brytas i Hornbachs Färgcenter! 
 
Glansgrad 
matt 3 
 
Innehållsförteckning 
Polyvinylacetatdispersion, titandioxid, talk, marmormjöl, kaolin, tillsatser, konserveringsmedel, 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. VOC-innehållet i denna produkt är max. 1_g/l. EU:s 
gränsvärde är 30_g/l (kategori A/a från 2010). 
 
Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 
Väderbeständighet 
Ska endast användas inomhus. 
 
Förtunningsmedel 
Vatten. Färdig att använda.  
 
Förbrukning 
1 l till ca 8 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta åtgångsvärden.  
 
Torktid 
Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter ca 4 – 6 timmar. Högre 
luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden. 
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Verktyg 
Pensel, roller, sprutapparat  
 
Verktygsrengöring 
Med vatten och tvål direkt efter användning. 
 
Användning 
Omröres väl före användning. Underlaget måste vara fast, rent och fritt från olja och fett. Ytor som kritar ska 
tvättas ordentligt rena. Ny puts måste ha torkat i minst tre månader. Grundmåla spröda och starkt sugande 
underlag med Djupgrund från Hornbach. Stryk på ett jämnt lager med outspädd färg. På kontrastrika, starkt 
eller ojämnt sugande underlag kan det krävas en föregående strykning med färg, som spätts ut med tio  pro 
cent vatten. 
 
Viktiga upplysningar 
Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Kontrollera att behållaren placeras 
upprätt under transport. Säkra den mot falla för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren väl 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. 
 
Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön. 
 
Miljö 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Materialrester kann i torkad form sorteras 
som hushållsavfall. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. 
 


