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THE ORIGINAL 



 
Falu Rödfärg to nie tylko farba do domu, 
ale szwedzka  
historia kultury zamknięta w puszcze.  
Historię farby Falu Rödfärg można prześledzić już od 
XVI wieku i do dziś jest tak samo naturalnym kolorem 
wybieranym przez architektów dla domów 
prywatnych i nie tylko.  
Drewno jest żywym materiałem i w przeciwieństwie 
do syntetycznych i olejowych farby, Falu Rödfärg żyje 
wraz z drewnem.  
Farba umożliwia oddychanie drewna, co zmniejsza 
ryzyko gnicia i w naturalny sposób pracuje z drewnem 
w słońcu, deszczu i śniegu.  
Falu Rödfärg zawiera pigment z mączki rudy miedzi z 
Kopalni Falun. Ruda miedziana rozdrobniona przez 
stulecia, tworząc "czerwony kruchy" materiał, który 
oprócz miedzi, zawiera również rzadkie połączenie 
ponad 20 naturalnych minerałów, takich jak żelazo 
ochry, krzemionka, kwas i cynk oraz kryształki kwasu 
krzemowego, które odbijają światło.  
W ciepły wieczór, zmierzch, czerwony kolor matowy 
staje się intensywny, prawie lśniący.  
Jego naturalne, ochronne właściwości są powodem, 
dla, którego Falu Rödfärg stała się szwedzką 
ukochaną farbą fasadową na dom. 
 

CO MOŻESZ MALOWAĆ ?  
Falu Rödfärg jest farbą zewnętrzną przeznaczoną dla 
nieprzetworzonych, nieheblowanych surowych desek 
sosny lub świerku. Nowe powierzchnie - ściany 
budynków mogą być malowane przy użyciu Falu 
Rödfärg bez podkładu zabezpieczającego. 

 
KIEDY POWINNO SIĘ MALOWAĆ ?  
Najlepsze wyniki można osiągnąć , jeśli malujesz, gdy 
jest stosunkowo ciepły i dostatecznie suchy dzień . 
Nie maluj na powierzchniach wystawionych na 
działanie mocnego słońca (farba wyschnie za szybko ) 
lub na mokrym drewnie(Zawartość wilgoci powinna 
wynosić poniżej 15 %). Najniższe dopuszczalna 
temperatura dzienna wynosi + 5 ° C.  
JAK POWINNO SIĘ MALOWAĆ ?  
Jeśli powierzchnia posiada pleśni, należy zastosować 

preparat grzybobójczy. Dobrze wymieszaj farbę. 

Używać czystych przyborów do malowania.  
Nowe, surowe powierzchnie drewna należy 
zagruntować jedną warstwą Falu Rödfärg rozcieńczoną 
10-20% wody. Czekać co najmniej 24 godziny przed 
drugim malowaniem już nierozcieńczoną farbą. 
Pamiętaj, aby farbę nakładać cienką warstwą.  
Gdy malujesz na uprzednio pomalowaną powierzchnię. 
Oczyść za pomocą szczotki brud i luźną farbę. Zacznij 
od szczotki drucianej, a następnie oczyść całą 
powierzchnię za pomocą miotła. Gdy powierzchnia jest 
pozbawiona brudu i pyłu, farbę nakładaj 
jedną warstwę nierozcieńczonego Falu Rödfärg. 

 
 

 

SPECYFIKACJA  
Środek wiążący olej lniany 

Rozcieńczyć wodą 
Narzędzia Szczotka do malowania  
Oczyścić narzędzia używając roztworu detergentu i 
wody Pokrycie 3 m2 / litr  
Temperatura malowania Temperatura na zewnątrz +5 i 
+ 25 °C  
Czas schnięcia w temperaturze + 23 ° C 
Odparowanie po 1godzinie, suche po około 24 
godzinach Wartość limitu VOC (kat. A / d): 130 g / l 
(2010) Produkt VOC <0g / l  
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