
FÄRGBYGGE SVERIGE AB
Maskingatan 6
195 60 ARLANDASTAD

08 551 747 50
info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGE OPERAVITT

I samarbete med naturen

FÖRBEREDELSER:
Rengör ytorna från smuts, fett, damm och tvätta med 
målartvätt. Spackla och slipa av ojämnheter, men 
använd ej syntetisk mjukfog.

MÅLNING:
Rör om grundligt i burken före målning. Operavitt 
appliceras med pensel, lasyrborste, roller eller sprut-
utrustning. Inga ränder får bildas om ytan ska laseras 
med Färgbygges Bivaxlasyr. Starkt sugande ytor, 
exempelvis spackel, bör förbehandlas med Färgbygges 
Hartsgrund eller Färgbygge Grundfärg alternativt 
Colorama Natura Grundfärg, för att undvika för snabb 
torkning och risk för sprickbildning.

TIPS!
För bästa resultat måla hela ytan sammanhängande 
utan uppehåll. Det är en fördel att vara två personer 
om man ska måla större ytor. Om färgen upplevs tjock 
kan den spädas med vatten.

FÖRDELAR:
Bindemedel av förnyelsebara råvaror
Väldigt vit p.g.a. hög pigmentering
Hög ljusreflektion
Diffusionsöppen
Antistatisk yta

PRODUKTBESKRIVNING
Operavitt ingår i Färgbygges produktserie av högkvalitativa ekofärger och är en helmatt emulsionsfärg. Operavitt 
används som täckfärg till väggar, och är även lämpad som underlag för Färgbygges Bivaxlasyr tack vare sin unika 
sammansättning. Färgbygge Operavitt är en vattenbaserad färg med mineraliska pigment, förnyelsebara bindemedel 
av bl.a. cellulosa, kasein och vegetabiliska oljor.

FÄRGBYGGE OPERAVITT
Operavitt har inga tillsatser av ftalater eller konserveringsmedlen MI, BIT och CIT, vilket innebär att bakterier som 
tillförts öppnade burkar med smutsiga verktyg eller damm, förkortar färgens livslängd. Färg med avvikande lukt eller 
tendens att bilda mögel, skall inte användas. Normal hållbarhet är 12 månader i obruten förpackning.

PRODUKT
ANVÄNDNING
INNEHÅLL

BINDEMEDEL
FÖRVARING
SPÄDES MED
MÅLNINGSTEMPERATUR
1L RÄCKER TILL
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
DAMMTORR
ÖVERMÅLNINGSBAR
GENOMHÄRDAD
VOC
VOC gränsvärde

Vit helmatt glans 3.
Väggar inomhus.
Vatten, mineraliskt pigment, vegetabilisk 
olja, kasein och cellulosa.

Förnyelsebara polymerer.
Frostfritt.
Vatten, vid behov max 5%.
15  C - 22  C.
7-14 M , beroende på underlag. 
Pensel, roller eller spruta.
Vatten eller penseltvätt.
6-8 timmar.
8 timmar.
7 dygn.
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TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Skrapa ur verktygen före rengöring
med vatten. Lämna flytande färgrester till den lokala miljö-
stationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationen.

0 g /l.
Kat A/a: 30 g/l (2010).

3L   10L 


