Produktdatablad

Modern Masters Metallicfärg

Produktbeskrivning

Teknisk data

Modern Masters Metallicfärg är en vattenbaserad latexfärg som förgyller ditt hem.
Metallicfärgen innehåller äkta metallpartiklar, glimmer (silikat av aluminium) och
traditionella pigment som blandats för att skapa ett komplett sortiment av vackra och
skimrande färger. Detta tillvägagångssätt tillåter skapandet av skarpa och klara färger
som inte mattas över tiden. Detta har inte tidigare gått med vanliga latex metallicfärger.
Totalt finns det 50 stycken bas färger som kan kombineras i en mängd olika nyanser.

Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Filmtjocklek

Halv-Blank
Se färgprover
Svag doft
Inte brandfarlig
3 mil torrt

Torktider
Utan Extender

vid 20°C och 50% rel. luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar:
Förlängning av torktid

1 timma
30 minuter
Tillsätts Modern Masters Paint Extender (1 del på 8 delar metallicfärg)
tredubblas torktiden.

Brytning

Brytes inte. Blanda de 50 färger som finns med varandra för att få fram önskad kulör.

Täckning

Teoretisk: 8‐10 m2/liter. Praktisk täckförmåga beror på många olika faktorer som
underlagets porositet och materialsvinn vid applicering.

Förberedelser

Rengör alla ytor från damm, smuts, olja och allt som kan påverka vidhäftningen
negativt. Ta bort gammal, flagnande och dammande färg från ytan. Är ytan ojämn
använd spackel för att göra ytan slät. Torka sedan av ytan med en ren fuktad trasa.
Försegla sedan ytan med en grundfärg, följ noga tillverkarens anvisningar på
förpackningen.
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Modern Masters Metallicfärg
Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. Luft‐ och yttemperaturen måste
vara mellan 14°C och 29°C. Modern Masters Metallicfärg kan appliceras med
pensel, roller eller sprayas på väggar, tak, dörrar, möbler och målningsbara tapeter.
Modern Masters Metallicfärg finns i 3 olika täckgrader. Täckande (Opaque), Halv‐
transparent (Semi‐Opaque) och Transparent (Sheer). För bästa resultat är två lager
att rekommendera för de täckande kulörerna. Tre lager för de Halv‐transparenta.
De transparenta kulörerna är inte täckande utan skall användas för att erhålla en
lyster till kulören under. Testa alltid på en dold yta innan för att se hur resultatet
blir. Måla inte i direkt solljus eller då ytan är mycket varm.
Pensel: använd en syntetpensel av hög kvalitet.
Roller: för att rolla ut Modern Masters Metallicfärg skall färgen spädas 1 på 8 med
Modern Masters Metallic Paint Extender. Detta gör att färgen flyter ut lättare och
det blir inga märken efter rollern. Använd Modern Masters Roller för att applicera
Metallicfärgen på stora ytor. Använd en 10 cm bred (12 mm lugg) roller för hörn
och svårtåtkomliga ytor. Arbeta in Metallicfärgen i sektioner (ca 1 meter i taget),
jobba vått i vått, sista strykningen görs uppifrån och ner. Denna teknik minimerar
överlappningsmärken och riktar de metalliska partiklarna i Metallicfärgen i rätt
riktning.
Spray: Modern Masters Metallicfärg behöver förtunnas med 1 del rent vatten på 8
delar Metallicfärg innan den sprayas ut. Var försiktig vid spädning av Metallicfärgen
då för mycket spädning kommer påverka täckförmågan och utseendet negativt.
Använd en HVLP spruta eller en traditionell spraypistol där färgen och luften tas
från en tryckbehållare och kompressor. Trycket i sprutan bör ligga på 2 bar med ett
högre tryck i tanken på ca 4 bar.
Använd inte en ”Turbin” luft kompressor för att försörja HVLP sprutan och
använd inte en luftlöst spray system.

Maskering

Modern Masters Metallicfärg har en lägre vidhäftning innan den har torkat helt.
Den är även elastisk under själva härdningsprocessen. Vid borttagande av
maskeringstejp bör därför ett rakblad användas. Skär längs med maskeringstejpen
innan tejpen tas bort. Annars är risken stor att färgen följer med tejpen.
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Lack

Vid applicering utomhus eller inomhus i offentliga utrymmen behövs en lack för att
skydda Modern Masters Metallicfärg. Se mer information i produktdatabladet för
Modern Masters MasterClear.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med
tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och
verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar
lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Modern Masters Metallicfärg lagras i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme,
inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Skall förvaras frostfritt

Storlekar

Modern Master Metallicfärg finns i 177 ml och 946 ml förpackningar.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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