
 

 

Adress/Address: Besöksadress/Visitaddress: Tel/Phone: Fax/Facsimile: E-mail: Hemsida: 

Box 7033 Sundbornsvägen 3  Nat. 023-70 53 50 Nat: 023-351 48 falu.vapen@rotmotaverken.se www.faluvapen.com 
S-791 07 Falun, Sweden Falun Int. +46 23 70 53 50 Int. +46 23 351 48  
 

Ver:3 2014-05-14e 

 
Nimetus: Falu Vapen  Punane Muldvärv 

Artikkel: Täismatt traditsiooniline muldvärv  

Art. Nr. 450  (Punane), 453 ( Must)  

   
Kasutusala: Värvimiseks puitfassaadile, ainult saetud pinnad. 

Eeltöötlus: Uus pind:  eemalda kôik mustus ja tolm 

Varem muldvärviga värvitud pind: Harja maha kôik lahtine värv. Kui 
paksem kiht, kasuta terashaarja. Puhasta tekkinud tolm pehme harjaga. Pese 
fassaad fassaadipesu ainega ja loputa korralikult veega . 

Enne värvimist kontrolli, et pind on kuiv  ( max. 17 % niiskustase)  

Kui risk hallituseks: siis töötle fassaad enne värvimist hallituse vastase 
vahendiga. 

Teised aluspinnad ei sobi Falu Vapen Punase Muldvärviga värvimiseks.  

NB! Kui värvitud enne  mône teise muldvärviga kus liiga kôrge linaôli 
sisaldus, siis antud värv ei sobi sellele pinnale. 

Värvimine: Sega värv korralikult segi, ka vahepeal  segades. Kui uus puit siis  värvi 
esimene  kord lahjendatud  (10 – 20 % leiget vett) värviga. Oota  vähemalt 
üks ööpäev ja  värvi teist korda  lahjendamata värviga, et pind oleks 
korralikult kaetud. Värvi ôhuke kiht ja töötle värv puidu sisse. 

Katmine: Pintsel   

Värvikulu  ja paksus: 1 liiter katab ca. 3 m2 Teoreetiliselt kuivkiht siis  73 µm.  

Ei soovita kuiva kihti üle 100 µm  

Kuivamisaeg:     Ôhukuivamine : Tolmukuiv : peale 1 tundi 
Täiesti kuiv  peale 24 tundi 
 

 
Täielik veepüsivus peale ca.1 
nädal 

Lahusti: Leige vesi, tavaliselt ei vaja 
lahjendamist 
 

 

Seadmete puhastus: Seebivesi  

   

   

 Tehniline  INFO  

Linaôli sisaldus 8 %  
 

Kuivaine sisaldus: Kaalus: 31% ±3  Mahus : 20%±3   
VOC: VOC-piirmäär (Kat A/d) 130g/l (2010) Tootes VOC: 0 g/l 
Tihedus: 1,13-1,17 Kg/l  
Läige: Täismatt  
   

Ladustus: Hoida kuivas ja mitte alla temp.+ 5 °C 
Ladustusaeg: Avamata pakend 2 aastat  
   
See toote info on koostatud parimatel firma teadmistel mida omame ja on môeldud üldinfoks  toote kohta. Sellega ei kaasne 
aga  mingit garantiid  ,kui need ei vasta tarne tingimuste Rootsi värvitootjate liidus.. 

 


