
SNABBARE PRODUKTION & 
BYGGNATION
MED INDUSTRIELLT MÅLAD FASADPANEL MED FÄRG FRÅN TIKKURILA



Samtliga Tikkurilas produkter i 
Pinja Protect-serien är numera 
Svanenmärkta!

När husfasaden industrimålas med 
någon av produkterna och sedan 
slutbehandlas med en Svanenmärkt 
fasadfärg från Alcro eller Beckers, 
blir målningen Svanenmärkt i alla tre 
steg.

Utöver att samtliga produkter nu 
upp fyller Svanens kvalitets- och 
miljökrav, är Pinja Protect G & 
GM även försedda med CMP 
(Certifierad Målad Panel). Detta 
är en kvalitetssäkring av industri-
målade panelbrädor som ställer 
höga krav på träråvaran, fuktkvoten 
och färgen för att garantera ett 
enhetligt resultat och en lång 
livslängd. 

Därtill är både Pinja Protect G 
& GM accepterade i Byggvaru-
bedömningen och bedömda i 
Sunda Hus. 

Oavsett hur tuffa miljökrav 
som ställs, förenklar detta 
kommunikationen i alla led - från 
beställare till slutkund.

Varför industriellt målad fasadpanel?
Genom att fasadpanel och foderbrädor industri målas 
under kontrollerade former, säkerställs optimal kvalitet 
och väderbeständighet. Yt behandling på fabrik är 
mindre be lastande för miljön samt begränsar avfall 
och VOC-utsläpp till ett minimum. Med industrimålad 
panel kan man dessutom vänta med täckfärgen upp 
till 24 månader efter att fasad panelen kommit på 
plats. När du väljer Tikkurilas målnings system kan du 
känna dig trygg genom hela processen!

Produktfamiljen Pinja Protect är vattenburna 
grund- och mellanstrykningsprodukter som säker-
ställer ett högkvalitativt resultat för sågad och hyvlad 
panel utomhus. Med Pinja får du ett komplett och 
användarvänligt målnings system för industrimålad 
fasadpanel. Utvecklad för att värna om miljön utan att 
ge avkall på kvaliteten.

Pinja Protect G & Pinja Protect GM kan brytas 
i olika kulörer för att ge högsta möjliga täckförmåga 
och färgnoggrannhet i systemmålningen. Pinja 
Protect GM är dessutom helt unik då den inte bara är 
en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, dvs. 
den kan även strykas som ett första lager toppfärg. 
Det innebär att det endast behövs en strykning av 
täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasaden fullt 
skydd. 

Pinja Protect M20 är en mellanstrykningsfärg 
för industri målad fasadpanel. Produkten är en 
vatten buren akrylat och innehåller biocider som 
skyddar träet. Produkten innehåller även alkyd för 
förbättrad vidhäftning mot trä och har extremt låg 
vatten absorption. Med Pinja Protect M20 får du en 
halvblank mellanstrykningsfärg med optimerad täck- 
och fyllförmåga. Appliceras på Pinja Protect G med 
spruta eller borstmaskin.

Industriellt 
målad  
fasad panel

Svanenmärkt  
i alla 3 steg
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Målningssystem 1 
Pinja Protect G

Målningssystem 2 
Pinja protect GM

Målningssystem 3 
Pinja Protect M20

GRUNDFÄRG

Matt, tonad vit, A och C 
Bas

G: Färdigställ inom 1 år 
M: Vattenburen grundfärg

Rekommenderad total 
filmtjocklek 50μm: 
1 skikt (G):  50μm 

Spädes:  Ej
Emballage:  Container, burk
Torktider:  50ºC 3-6 min i 
ugn och 20 min i lufttork *

Svanenmärkt!
CMP- godkänd
SundaHus-bedömd
Byggvarubedömd

GRUND- & MELLAN-
STRYKNINGSFÄRG

Matt, A+C-bas, NCS S 
0502Y, Röd

G: Färdigställ inom 1 år 
M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad total 
filmtjocklek 80 μm: 
1: skiktet (GM):  50μm 
2:a skiktet (GM):  30μm

Spädes:  Ej
Emballage:  Container, burk
Torktider:  50ºC 3-6 min*

Svanenmärkt!
CMP -godkänd
SundaHus-bedömd
Byggvarubedömd

MELLAN-
STRYKNINGSFÄRG

Matt, NCS S 0502Y, Röd, 
Grå

M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad total 
filmtjocklek 80 μm:
1:a skiktet (G):  40μm 
2:a skiktet (M20):  40μm 

Spädes:  Ej
Emballage:  Container
Torktider:  50ºC 3-6 min*

Svanenmärkt!
CMP -test pågår
Byggvarubedöming pågår
SundaHus- bedömning 
pågår

* Tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur,  
kulör, luftens relativa fuktighet och luftväxling. Notera: C-bas kulörer torkar långsammare

** Vid CMP-märkning gäller färdigbehandling inom 12 månader för alla produkter
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Säkerställ 
 kvaliteten med 
fabriksmålad 
fasadpanel! Målningssystem 1 

Industrigrunda med Pinja 
Protect G (50 μm). Färdigställ 
med 2 strykningar av Alcro eller 
Beckers produkter.

Målningssystem 2 
Industrigrunda/mellanstryk med 
Pinja Protect GM (2 skikt, totalt 
 80 μm). Färdigställ med en 
strykning av Alcro eller Beckers 
produkter.

Målningssystem 3 
Industrigrunda med Pinja Protect 
G (40 μm). Mellanstryk med Pinja 
Protect M20 (40 μm). Färdigställ 
med en strykning av Alcro eller 
Beckers produkt.

System med Pinja Protect G



Svanenmärkning  
En Svanenmärkning av färg ställer höga krav på färgens funktion och kvalitet. Därför ingår väderbeständighetsprovningar där man 
tittar på parametrar som flagning, sprick- och blåsbildning, kulör och glansbeständighet. En Svanenmärkt färg ska även klara stränga 
krav när det gäller lösningsmedel, konserveringsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Färgen ska inte innehålla mjukgörande medel 
och själva färgburken måste gå att återförsluta så att överbliven färg kan sparas.

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet 
och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på 
marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i 
nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns 
våra produkter tillgängliga i 40 länder. 
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Tikkurila Sverige AB 
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM 
Tel: 08-775 60 00 

www.alcro.se
www,beckers.se
 www.tikkurila.se


