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SVANENMÄRKT INDUSTRIGRUNDFÄRG FÖR
YTTERPANELER

INDUSTRIGRUNDAD TRÄPANEL
Som ett led i vårt miljöarbete har vi nu ett
komplett målningssystem för industrigrundad
träpanel miljögodkänt av Svanen.
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Tikkurila är den första och enda industrileverantören på marknaden med Svanenmärkt
målningssystem för utomhuspaneler.
Tikkurila
Vi förser kunder med bästa tillgängliga
teknik och kvalitet när det gäller beläggnings- och färglösningar inom bygg och industri. Kvaliteten på produkterna säkerställs
av Tikkurilas operativa system baserat på
kraven i ISO 9001 och ISO 14001.
Genom ett heltäckande distributionsnät i
Sverige, Norge och Danmark för industrifärger når vi våra kunder.
Över 500 butiker lagerför våra produkter
för konsumenter och professionella användare.

Miljöansvar
”Vi har i många år arbetat aktivt med
miljöfrågan och det är vi stolta över. Det är
också något vi kommer att fortsätta göra. Vi
fokuserar bland annat på hur vi ska spara
på naturresurser, minska koldioxidutsläpp
(CO2) och avfall samt fortsätta att utveckla
och lansera miljöanpssade och hållbara
produkter. Licensieringen av vårt nya
målningssystem för industrigrundad träpanel är en kombination av vårt stora miljöengagemang och ett idogt arbete att våga
tänka nytt”, säger Elisabet Sahlin, Miljöchef
på Tikkurila Sverige AB.

Måla för att skydda och försköna
Huset utsätts för yttre påverkan såsom
väder och vind. Genom att måla skyddar
man huset då färgskiktet jämnar ut fuktrörelser i träet vilket i sin tur minskar
sprickbildning. Huset står ute året runt och
färgen skall skydda mot regn, snö, hagel,
blåst och sol. Inte minst skyddar färgen
mot solens UV-ljus som annars bryter ned
träets ytskikt.
För skönhets skull och rätt estetiskt utseende väljer man också att måla. Har
det varit målat tidigare kan det behövas
ommålning. Med rätt färg passar det in i
omgivningen och det ser nymålat ut längre
samtidigt som det skyddar din fasad.
En röd svensk klassiker eller kanske
gult som för tankarna till slott och herrgårdar?
Utgå från tidtypiska kulörer, områdets
karaktär och historia när du väljer kulör
till fasaden. Utgå gärna från tidstypiska
kulörer om du har ett gammalt hus och se
även till områdets karaktär och historia.
Tänk på att kulören alltid upplevs starkare
och mer kulört på fasaden än på färgprovet.

Fördelar med industrigrundad träpanel
Genom att panelen redan är industrigrundad när du sätter upp den gör att du slipper
ett tidsödande moment.
Med grundad panel har du hela 10
månader på dig att måla färdigt och slipper
stressa. Industrigrundad panel lever längre
eftersom den målas maskinellt och under
kontrollerade former. Panelen som är
industrigrundad ger ett perfekt fäste för
täckfärgen vilket gör jobbet lättare för dig.
Vårt miljömärkta målningssystem
Industrigrundfärg
Pinja Protect S
Täckfärg
2 strykningar med
Alcro Bestå eller
Beckers Perfekt Akrylat Plus
Förväntat underhållsintervall: 15 år

Pinja Protect S Ett miljömedvetet val med
dokumenterade funktionskrav
Pinja Protect S är en vattenburen alkydfärg som är utvecklad för
att värna miljön utan att ge avkall på kvaliteten. Produkten är en
allround-grund för sågad och hyvlad panel utomhus.
Genom att fasadpanel och foderbrädor industrimålas under
kontrollerade former, säkerställs optimal kvalitet och
väderbeständighet.
Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön
och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum.
Industrigrundad panel skyddar virket redan när det levereras, det
går därför att vänta med färdigmålning upp till 10 månader efter att
fasaden uppförts.
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