
Virtasen Panelfärg tillverkas på basen av ett urgam-

malt recept. Den är en äkta ekologisk färg med 

kallpressad linolja som bindemedel. Eftersom färgen 

andas är produkten ett tryggt val vid målning av 

timmerväggar och träpanelväggar. 

Virtasen Panelfärg är vattenburen och snabbtor-

kande. Tack vare linoljan är den lätt att stryka på. 

Det blir inga ränder då Virtasen Panelfärg ger en 

jämn yta nästan av sig själv. Du behöver inte vara 

proffs för att nå ett jämnt och lyckat slutresultat.

S        IDENMATT LINOLJEFÄRG FÖR PANELER SKAPAR EN MYSIG STÄMNING

SIDENMATT
(matt)

m  ² / 1 LITER TIMMAR / +20 C/<80 %0

M Gx
SLÄT  YTA

8 - 12 PENSEL, SPRUTA

GROV  YTA

6 - 9
DAMMTORR

1

ÖVERMÅLNINGSBAR

3

KOMPATIBLA PRODUKTER

PANELFÄRG
FÄRG SOM ANDAS - VATTENBUREN

O    MÅLADE OCH TIDIGARE

MÅLADE TRÄYTOR I TORRA    
UTRYMMEN INOMHUS T EX , . . 

PANELTAK PANELVÄGGAR,  
OCH TIMMERVÄGGAR .

A-  C-OCH BAS

0,9 L  -  2,7 L  -  9 L

INNEHÅLLER LINOLJA

TRYGGT OCH EKOLOGISKT VAL

TRADITIONELL FÄRG FÖR INOMHUSBRUK SOM ANDAS

MYCKET LÄTT ATT STRYKA PÅ
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BEVISLIGEN RENARE INOMHUSLUFT

GLANSGRAD ÅTGÅNG ARBETSREDSKAPTORKTIDINOMHUSFÄRG ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FÖRPACKNINGAR

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER FÄRGKARTA   -  
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA   

BRYTNING

VIRTASEN MÅLARTVÄTT VIRTASEN PENSELTVÄTT 

RENGÖRING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS RENGÖRING AV VERKTYG 

FÖR OMÅLADE OCH MÅLADE YTOR BIOLOGISKT NEDBRYTBAR



Virtasen Panelfärg Färgmaterialgrupp 2012: är en vattenburen, förstärkt äggtemperafärg som andas och är avsedd för inomhusbruk.  313 Vattenburna målarfärger för innerväggar och tak 
RL 03. 91 Gammaldags målarfärger.  Tidigare målade och obehandlade träytor i torra utrymmen inomhus, t.ex. paneltak, panelväggar och timmerväggar. Lämpar sig Användningsområden:
inte för ytor som är utsatta för mekanisk slitning, t.ex. golv. Blandning av inhemsk linolja (över 50 %) och två andra naturoljor. ca 60 volym-%. ca Bindemedel: Torrsubstanshalt: Densitet: 
1,3 kg/liter.  Tål över 2000 borstningar, SFS 3755.Tvättålighet och slitstyrka:

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid 
vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med 
Virtasen Maalitehdas före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

Jämna ut ytan med ett lämpligt spackel enligt bruksanvisning.

Hårda och glansiga ytor skall slipas matta för att färgen skall fastna väl.

Efter att du spacklat och slipat skall du rengöra ytorna från smuts och damm, vid behov med 
Virtasen Målartvätt enligt bruksanvisning.

F   ÖRBEHANDLING AV YTAN

MÅLNING

Virtasen Panelfärg kräver ingen skild grundfärg. Måla 1–3 gånger beroende på färgen och 
absorptionsförmågan på ytan som skall målas.

E  FTER MÅLNINGEN

Rengöring av 
arbetsredskap

Förvaring

Torktid

Underhåll av 
målade ytor

Vatten. Om färgen hinner torka eller delvis torka används Virtasen Penseltvätt.

I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.

Färdig att tas i bruk efter ca 1 dygn. Fullständig torkning kan i normala förhållanden ta ca fyra 
veckor, varefter ytan nått sin slutliga hårdhet och tålighet. 

Den målade ytan kan rengöras med lätt avtorkning. Använd gärna en fuktig trasa, en mjuk svamp 
eller dylikt. Det finns skäl att undvika grovt borstande, starka detergenter och intensiv skurning. 
Särskilt i fråga om mörka färger leder intensiv skurning till att ytan börjar glänsa.

O !BS

Eftersom Virtasen Panelfärg är en äkta oljefärg med linolja, kan de brutna färgerna beroende på 
färgbrytningsmaskinen se lite annorlunda ut än på färgkartan.

Äkta ekologiska och naturliga oljefärger som innehåller linolja doftar när de torkar. Så gör även 
Virtasen Panelfärg. Efter att den blivit torr är den doftfri.
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A   NVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

V      IKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJA MÅLA

Arbetsförhållanden

Arbetsredskap

Förtunning

Torktid

Obs!

Ytan som ska målas bör vara dammfri och torr. 
Lufttemperatur över +5°C och relativ fuktighet under 80 %.

Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013” – 0,018”)

Vatten. Förtunning rekommenderas inte i normala fall.

Dammtorr efter ca 1 timme, vermålningsbar efter 3 timmar. ö
Ytans absorptionsförmåga, lufttemperaturen och ventilationen påverkar torktiden.

Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga 
kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

M        ER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA  . .WWW VIRTASEN FI


