
 

 

DICCO FF-SERIEN
Formaldehydfria syrahärdande produkter 

Dicco FF-serien är en produktserie med mer 
miljö- och användarvänliga syrahärdande 
färger. Produkterna avger inte formaldehyd 
till miljön som vanliga syrahärdande färger gör. 
Färgen luktar mindre och är helt luktfri efter 
torkning.

Som formaldehydfria ytbehandlingar 
erbjuder de: 

Fördelar för tillverkare:
• De innehåller ingen formaldehyd och där-

med blir arbetsmiljön bättre.

Fördelar för slutkunder:
• Under och efter montering av trä- 

produkter blir inomhusklimatet behag- 
ligare eftersom man slipper lukten av  
formaldehyd.

Andra fördelar:
• Utmärkt utflytning
• Snabbtorkande
• Kan användas i befintliga produktionslin-

jer utan modifieringar
• Enkel och bekant användning eftersom 

blandningsförhållandet är detsamma som 
för befintliga syrahärdande produkter.



 

 

DICCO FF-SERIEN
Formaldehydfria syrahärdande produkter 

Tikkurila AB
Textilgatan 31, SE-120 86 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8-775 60 00   Fax +46 8-775 63 85

PRODUKTINFORMATION

Dicco FF Primer är en tvåkomponents formaldehydfri syrahärdande 

grundfärg. Produkten avger inte formaldehyd till miljön och är dess-

utom luktfri samt mer miljö- och användarvänlig.

Grundfärgen flyter ut jämnt utan att träfibrerna reser sig. Dicco Pri-

mer FF är lätt att slipa och säkerställer ett högkvalitativt utseende 

på den slutliga ytan, vilket gör den till ett utmärkt underlag för det 

slutliga täckskiktet.

Förutom lösningsmedelsbaserade täcklacker kan Dicco Primer FF 

övermålas med både vattenbaserade täckfärger och vattenbaserade 

UV-täckfärger.

Kulör: Vit

Glans: Matt

Egenskaper:
• Luktfri efter torkning

• Lätt att slipa

• Kan även täckmålas med vanliga vattenbaserade täckfärger  

och vattenbaserade UV-täckfärger

Dicco Crystal FF 35 är en tvåkomponents formaldehydfri syrahär-

dande färg. Produkten avger inte formaldehyd till  miljön och är 

därmed mer miljö- och användarvänlig. Den är även luktfri efter 

torkning. 

Dicco Crystal FF 35 är ett utmärkt val när överlägsen färgbeständig-

het krävs. Färgskiktet som bildas har en mycket mindre tendens att 

gulna än vanliga syrahärdande täckfärger.

Utmärkta utflytande och vätande egenskaper säkerställer en högkva-

litativ ytfinish. Den har utmärkt kemisk och mekanisk motståndskraft 

och tål slitage under en mycket längre tid än vanliga täckfärger.

Kulör: Brytbar med brytningssystemet Temaspeed Premium.

Glans:  Halvmatt. Ca glans 35

Egenskaper:
• Luktfri efter torkning

• Gulnar ej och tusentals kulörer

• Utmärkta utflytande egenskaper och mycket hög tålighet  

mot slitage

 Behandling  Produkt Applicering Påläggsmängd

våt film, g/m2

Grundfärg 1-2 x Dicco Primer FF Sprutning 100-150

Toppfärg 1 x Dicco Crystal FF 35 Sprutning 100-140

 

TYPISKT FÄRGSYSTEM

DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM INDUSTRIELL LACKERING
Tikkurilas erfarna personal förser dig gärna med utförlig information om färger, hjälper dig beräkna filmtjocklekar och bistår även vid lackerings- processer och inspektioner.  
Vänligen kontakta er återförsäljare eller vår personal på teknisk support på tel 08-775 63 21.


