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Grip On Plåtfärg
Produktbeskrivning: Grip On Plåtfärg är en
vattenburen akrylatbaserad tak- och fasadfärg främst för plastisolbelagda ytor.
Användningsområde: Grip On Plåtfärg
används vid målning av plåttak (minst 15°
lutning) och plåtfasader. Produkten förhindrar
mjukgörarvandring från underlaget och kan
därför användas på plastisol.
Den är även lämplig till andra metallytor
utomhus såsom fönsterbleck, stuprör,
hängrännor mm. Färgen är lämplig vid
ommålning av fabrikslackerad plåt efter
vidhäftningstest och obehandlade metallytor.
Produkten kan ej målas på PVF2 plåt.
Teknisk information

Användningsområde:
Bindemedel:
Glans:
Densitet:
Torrhalt:
Åtgång:
Temp. under applicering
och torkning:
Torktid (20°C, 60%RF):
Övermålningsbar:
Genomtorr:

Verktyg:
Rengöring av verktyg:
Förvaras:

Ute
Akryl
ca 30
1,2
36% volym
ca 8m²/L
7-30oC
Dammtorr ca 1 h
3h
1-5 dygn beroende
på temp. och
luftfukt.
Pensel/Roller/
Spruta
Vatten
Frostfritt

ytor kontrollera dess vidhäftning. Vid dålig
vidhäftning krävs att färgskiktet avlägsnas.
Plastisolbeläggningar under 140 µm bör
avlägsnas före målning. Nyare galvad plåt samt
galvade ytor där gammal färg avlägsnats skall
betas med Hagmans Betvätska.
Bruksanvisning: Grip On Plåtfärg appliceras
med pensel, roller eller spruta, t.ex. Wagner
eller Graco med lämpligt munstycke.
Respektive skikt bör vara ca.125 µm vått och 45
µm torrt. Måla ej vid fuktig väderlek, max
luftfuktighet 80% RF.
Om temperaturen på underlaget är högre än
40°C,
försämras
appliceringen
och
vidhäftningen. Porer eller bubblor kan
uppkomma i färgfilmen.
Övrig information: Förvaras svalt, frostfritt och
väl försluten. Använd samma satsnummer till
en sammanhängande yta.
Standardulörer:
Svart, Vit , Tegelröd
+ Specialkulörer

Förbehandling: Underlaget skall vara rent,
torrt och fast. Tvätta ytan med Hagmans Tak/
Fasadtvätt. Kritning och oxidation (vitrost)
rengörs med Hagmans Betvätska. Blanka ytor
mattslipas. Rostskador stålborstas/slipas till
ren metall och grundas med Plåtprimer.
Aluminium betas av och grundmålas med
Plåtprimer. Vid ommålning av tidigare målade
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