
• Avger inte formaldehyd i miljön och är luktfri och mer användarvänlig och miljövänlig.
• Utmärkt val när överlägsen färgbeständighet krävs. Den bildade färgfilmen har mycket

mindre tendens att gulna än konventionella täckskikt.
• Utmärkta utflytning och vätande egenskaper säkerställer den höga kvaliteten på den

slutliga ytan. Den motstår slitage mycket längre än konventionella topplacker.
• En snabbtorkande färg med goda fyllningsegenskaper för inomhusbruk.
• Särskilt lämplig för produktionslinjer.
• Innehåller inga aromatiska lösningsmedel.

40±2% (blandning)

58±2% (blandning)

1.2 kg/l (blandning)

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad) Teoretiskt sträckförmåga

våt torr

120–140 g/m² 40–50 µm 10–12 m²/l

Klibbfri 10–20 min 5–15 min

Staplingsbar 4–6 t 35–45 min

Hanterbar 12–16 t 60–90 min

Halvmatt.
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Dicco Primer FF, Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.

Thinner 1035, Thinner 1058

Mängden flyktiga organiska föreningar är 505 g/liter färgblandning.
Maximal VOC-halt i bruksfärdig färgblandning (förtunnad 20 volymprocent) är 540 g/l.
Direktiv 2004/42/EG är inte tillämpligt vid användning av produkten.

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas. 
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given
efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten

används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

2(2)

Tikkurila Oyj | P.O. Box 53, Heidehofintie 2 | FI-01301 Vantaa Finland | Tel. +358 20 191 2000
www.tikkurila.com


