
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERAZ  POMALUJESZ  CAŁY  SWÓJ 

DOM FALU   RÖDFÄRG 



Falu Rödfärg Knut & Foder opiera się na starej, 
sprawdzonej tradycji rękodzieła w połączeniu z 
nowoczesnymi technikami produkcji. Ponadczasowe 
kolory zachowują przez stulecia ekspresję kulturową, 
a jej unikalne cechy pozwalają na tworzenie nowej, 
klasycznej architektury. 

 
Farba ma wszystkie zalety lakieru na bazie olejów 
mineralnych i piękny kolor. Na farbie nie tworzy 
szczelna powłoka , ale pozwala drewnu oddychać 
naturalnie, co oznacza, że wilgoć nie powoduje gnicia 
drewna. 

 
Falu Rödfärg Knut & Foder jest rozpuszczalnym w 
wodzie olejem oparty na oleju lnianym. Lakier ma 
piękne matowe wykończenie i jest przeznaczony 
przede wszystkim do stosowania na rogach domów, 
podbitkach , ale również nadaje się także do innych 
domowych elementów stolarki. Starannie dobrane 
tradycyjne kolory, ich połyskujące i matowe 
wykończenie doskonale harmonizują z naturalnym, 
zrównoważonym uzupełnieniem domów malowanych 
Falu Rödfärg 

 
Przygotowanie do malowania 
Pędzel nowy. W przypadku wcześniej pomalowanych 
powierzchni należy usunąć wszystkie luźne lakiery i 
drewno (tzw. Szare drewno) za pomocą zgarniacza 
lub szczotki stalowej. Następnie zdejmij cały luźny pył. 
Umyj powierzchnie elewacyjne 
odkurzacz. 

Bardzo ważne jest, aby powierzchnie były poddawane 
działaniu środka grzybobójczego, jeśli stare drewno 
posiada pleśni lub istnieje ryzyko jej wystąpienia. 

 
Jak używać : 
Dokładnie wymieszaj farbę. W przypadku nowego, 
nieobrobionego drewna, rozcieńczyć farbą do 10% wody 
na pierwszą warstwę. Pozostawić do wyschnięcia przez 
48 godzin. Następnie nanosić drugą warstwę farby 
nierozcieńczonej. Po malowaniu umyć narzędzi z farby 
wodą z dodatkiem małej ilości detergentu 

 
 
 

 
KOLORY: 
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Specyfikacja 
 

Środek wiążący olej lniany 
Rozcieńczyć wodą 
Narzędzia Szczotki z włosia syntetycznego 
Narzędzia należy czyścić przy użyciu wody i detergentu 
wykończenie Matowy 
Wydajność 6-7 m2 / litr 

Malowanie temperatury od +10 do + 25 ° C 
Czas schnięcia w temperaturze + 23 ° C sucha w dotyku po 12 godzinach 
Wartość limitu VOC Limit value (Cat A/d): 130g/l (2010) Product VOC: <130g/l 
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Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz 
tel. +48 739 069 218   
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