ORIGINALET
Sprutfärg

Falu Rödfärg Original finns i en sprutfärgskvalitet, redo för
omedelbar användning direkt ur fatet. Det är i grunden
exakt samma slamfärg som den traditionella handstrykningskvaliteten, med härlig lyster och kulörstabilitet men
anpassad för färgsprutor genom att vara mer utspädd
med vatten för lämplig viskositet samt filtrerad en extra
gång för att inte lägga igen sprutmunstycket.
Då sprutfärgskvaliteten är mer utspädd så blir det inte
riktigt lika mycket pigment per liter vilket vid sprutningen
innebär att man arbetar mer vått-i-vått och lägger på ca
1,5 gång med färg för lämplig täckning. Vi rekommendera
ca 6 månaders maximal lagringstid av Falu Rödfärg sprutfärg. Detta då den tunnare kvaliteten gör att pigmenten
lättare sjunker till botten av faten och gör att färgen kan
separera. Falu Rödfärg sprutfärg finns i kulörerna Röd,
Ljusröd samt Svart i 100 liters fat samt i Röd på 50 liters fat.

STORA BYGGNADER
Har man stora byggnader eller plank att sprutfärgsmåla
med Falu Röd färg Original slamfärg så kan vi rekommendera att man söker kontakt med någon av våra Premium
Partner Sprutfärgsmålare för ett proffsigt och effektivt
arbete. Alla våra Premium Partner har gått utbildning
hos oss på fabriken och är uppdaterade med de senaste
rönen.
HUSBYGGNATION
Bygger man nytt hus och vill ha panelen grundmålad
med Falu Rödfärg Original slamfärg så kan vi rekommendera att man kontaktar någon av våra Premium Partner
Industrimålare. De kan legomåla till ert hus.
VAD KAN JAG MÅLA?
Falu Rödfärg är en utomhusfärg för obehandlat och
ohyvlat virke av gran och för ommålning av ytor tidigare
målade med Falu Rödfärg. Nya prefabricerade hus kan
målas med Falu Rödfärg Original förutsatt att fasaden
levereras utan grundfärg eller är grundad med slamfärg.
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