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Fönster/Detaljer 

 
Palett Fönster/Detaljfärg är en färg anpassad för målning av träfönster och andra 
snickerier som  tex fönsterluckor vindskivor, dörrar, trädgårdsmöbler och staket. 
Färgen går även utmärkt att använda som toppfärg på metalldetaljer. Ger en tålig yta 
mot väder och vind med bra kulörhållning. 
  
GÖR SÅ HÄR 
Innan du börjar: Skydda/täck ytor som inte ska målas. 
  
FÖRBEHANDLING 
Ytor som målas ska vara rena och torra. Se punkten viktigt. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta 
bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna, tjocka färgskikt avlägsnas helt. Blanka och 
hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt. Skrapa/stålborsta 
bort all löst sittande färg och rost från metallytan. 
  
FÄRDIGBEHANDLING 
Trärena sugande  ytor behandlas med  Palett Grundolja. Var extra noggrann vid ändträ. Även gamla sugande 
ytor såsom  skarvar, knutpunkter och andra känsliga delar oljas. Överskott av Grundoljan torkas av. Ytor som 
utsätts för extra hård för väder och vind grundas med Palett Utegrund 1 gång  
 
FÖNSTER: Grundmåla först med Palett Grundolja. Laga sprickor och fyll öppna fogar med ett fönsterkitt. 
Tänk på att både grundfärg och kitt måste torka innan slutbehandling.  Måla några mm in på glaset. 
Färdigmåla minst 2 gånger med Fönster/Detaljfärg. Metallytor grundas med  Rostskyddsgrundfärg innan 
ytan målas minst 2ggr med Fönster/Detaljfärg. 
  
VIKTIGT 
Rör om färgen före användning. Underlaget ska vara rent och torrt. Träkonstruktionen får inte innehålla för 
mycket fukt, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad 
åtgång. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 4-6 timmar från avslutad målning. 
Undvik att måla ytor kallare än +7°C. och vid luftfuktighet över 80% RH. 
  
NÄR DU MÅLAT KLART 
Förslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och ska inte hällas ut i avloppet, 
utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller - centraler. 
 
TEKNISK INFORMATION 
BINDEMEDEL: Akrylat 
SPÄDNING: Vatten, ska normalt ej spädas 
MATERIALÅTGÅNG: ca 6-7 m2/liter och behandling 
VERKTYG: Pensel, mjuk helsyntetpensel för bästa resultat 
MÅLNINGSTEMPERATUR: Mellan +8°C till 28°C yttemperatur. Klibbfri efter ca 5 timmar. 
Övermålningsbar efter ca 10 timmar.  ( Torktid vid  +23°C och 50%  relativ luftfuktighet.) 
RENGÖRING AV VERKTYG: Vatten 
GLANS: Halvblank 
VOC: gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) produktens VOC:< 130g 
 
FÖRVARAS FROSTFRITT 
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Fönster/Detaljer finns i kulörerna: White och Black 


