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FÄRGBYGGE HARTSGRUND
FÖRDELAR:
Kort torktid
Diffusionsöppen, yta som andas
Antistatisk yta
Nyanserbar med pigment
Fri från tillsatser av MIT, BIT, CIT och MI 

I samarbete med naturen

FÖRBEREDELSER:
Se till att underlaget är torrt och rent.

MÅLNING:
Rör om grundligt i burken före och under målning. 
Hartsgrund appliceras med pensel, lasyrborste eller 
sprututrustning. Kan vid behov spädas med vatten.

EFTER MÅLNING
Vid öppnad förpackningkan smutsiga verktyg tillföra
bakterier i produkten, vilket förkortar färgens livslängd 
avsevärt. 
OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda 
mögel ska inte användas! Färgrester och tomma burkar
ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester 
i avloppet. Använd kallt vatten och ev såpa vid rengöring.

FÖRVARING
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara produkten svalt 
och frostfritt. Normal livslängd för Hartsgrund är i obruten 
förpackning 12 månader från produktionsdatum. 
Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. 
Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.
HARTSGRUND är inte avsedd för våtutrymmen 
eller andra fuktiga rum. 

PRODUKTBESKRIVNING
Hartsgrund ingår i Färgbygges produktserie av högkvalitativa ekoprodukter och är en vattenbaserad, färglös, 
diffusionsöppet vätska som passar utmärkt för målning inomhus på obehandlade ytor. Hartsgrund lämpar sig 
även för lasyr eller betsning på trä, skyddsbehandling av betong, dammbindning för puts, betong m.m. 
Hartsgrunden låter materialet andas samtidigt som den skyddar mot yttre påverkan och kan kombineras med 
Färgbygges Trälasyr. Hartsgrund ger en matt, mycket hård och slitstark yta.

ANVÄNDNING
INNEHÅLL

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

Obehandlade ytor inomhus
Vatten, vegetabilisk olja, 
kaseinlim och naturharts.

Förnyelsebara polymerer
Frostfritt
Vatten, vid behov

5 M  , beror på underlag
Pensel eller spruta
Vatten eller penseltvätt
4 timmar
6 timmar
7 dygn

2
Lägst +12  C

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.


