
En färg som andas 
innovation.

ad.seren

En rekommendation av 
Astma- och Allergi förbundet 
betyder att produkten är fri 
från  allergener, parfym och 
andra irriterande ämnen.

Märkning enligt Svanen 
innebär att produkten upp-
fyller högt ställda miljö krav 
på tillverkning och innehåll, 

samt  funktionalitet och 
kvalitet.

Certifiering enligt M1 innebär 
att produkten uppfyller RTS 

hårdaste krav på lukt och 
emission av flyktiga ämnen 

till inomhusluft.

Alcros miljöengagemang etablerades redan på 1950-talet, då vi som 
första svenska färgtillverkare lanserade vattenburna färger. 2006 blev 

vi återigen först i Sverige, den gången med Svanenmärkt inomhusfärg. 
Sedan 2011 har hela 99 procent av Alcros produkter varit vattenburna. 

Vatten är snällare för både hälsa och miljö än lacknafta, som efter 
vatten är det vanligaste lösningsmedlet för färg. 

Våra nya miljöanpassade 
förpackningar är tillverkade 
av delvis återvunnen plast 
med avseende på burken. 
Handtag och lock är inte 
tillverkade av återvunna 

material. 

ad.seren reducerar aktivt 
nivåerna av formaldehyd i 

inomhusluften.  
Funktionaliteten är bevisad 

av ett ackrediterat  fristående 
laboratorium, Eurofins, enligt 
testmetoden ISO 16000-23.
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Vår bästa färg av högsta kvalitet med en  innovativ teknologi och 
formulering som renar inomhusluften*. Den är avsedd för väggar 

inomhus och har en extra hög täckförmåga. ad.seren ger en vacker 
och helmatt yta samt ger ett perfekt resultat som håller över tid. 

ad.seren

RENAR INOMHUSLUFTEN

GER EN VACKER HELMATT YTA

EXTRA HÖG TÄCKFÖRMÅGA

Vacker helmatt yta.
ad.seren är en grund- och täckfärg i ett som ger en 
vacker och helmatt yta, glans 3. Det går utmärkt 
att torka/tvätta av ytan utan att de luftrenande 
 egenskaperna påverkas. ad.seren har samma 
premium egenskaper som våra övriga inomhus-
färger.

Miljö, omvärld och hälsa i fokus. 
ad.seren är miljömärkt med Svanen, M1-certifierad 
samt rekommenderas av Astma och Allergiför-
bundet. 

MÖBELTEXTILIER
GARDINER, MATTOR

SÄNGKLÄDER,  
KUDDAR, TÄCKEN

BYGGNADSMATERIAL,
TAPETER

TRÄGOLV/GOLVLACK
MÖBLER

Det finns luftföroreningar överallt, även i våra hem.  
Formaldehyd är en av de mest studerade luftföroreningarna 

när det gäller hälsoeffekter inomhus. Studier bekräftar  
formaldehydens bidrag till att utveckla astma och andra  

allergiska symtom. Källa: Folkhälsomyndigheten

Formaldehyd (FA) används i byggnadsmaterial  
och i  tillverkning av många produkter i hushållet. 

Kan jag torka av väggarna utan att 
det händer något med färgen?

Absolut, det går utmärkt att 
 tvätta/torka av ytan! ad.seren 
har våtnötnings motstånd klass 1 
enligt ISO 13300. De luftrenande 
egenskaperna påverkas inte av 
tvättning. 

Hur länge renar färgen luften från 
formaldehyd?

Det beror på mängden for-
m al dehyd i utrymmet. Mer 
 förorenade miljöer kan behöva 
målas om oftare. Funktionen har 
en  varierad livslängd på 2 till 6 år 
enligt uträkningar med varierad 
mängd formaldehyd (30-100ug/
m3). 
Om man till exempel total-
renoverar huset och får in  mycket 
nytt byggmaterial eller om man 
köper nya mattor, gardiner, 
möbler oftare än normalt så krävs 
tätare ommålning för att behålla 
 funktionen. 

Kan formaldehyden, kemiskt 
 inbunden i färgfilmen, utsöndras 
och hamna i luften igen?

Nej, inte i normala fall. Vi har upp-
mätt den potentiella formalde-
hydens frisläpp inomhus efter att 
färgfilmen fått ”arbeta” i 28 dagar 
och ingen formaldehyd kunde 
uppmätas släppas tillbaka. 
 
Kan ad.seren målas över med en 
vanlig väggfärg igen?

Ja, det går bra, men då förloras 
funktionen i färgen som renar 
luften från formaldehyd. För att 
behålla funktionen måste det 
målas med ad.seren, som då 
kapslar in formaldehyd igen. 

Kan jag bli av med formaldehyd 
 genom att bara vädra utrymmet?

Det beror på miljön där man bor, 
eftersom halten formaldehyd 
även kan vara hög utomhus. I 
mindre förorenade miljöer så 
hjälper vädring men så fort man 
stänger fönstret/dörren så stiger 
halten formaldehyd igen. 

*ad.seren reducerar aktivt nivåerna av formaldehyd i inomhusluften genom att bindemedlet i färgen kemiskt binder formaldehyd i luften och distribuerar det jämt i 
det torra färgskiktet i väggen. Funktionaliteten är bevisad av ett oberoende laboratorium, Eurofins, enligt testmetoden ISO 16000-23.

Renar inomhusluften från formaldehyd.*
Formaldehyd kan finnas i allt från möbler till mattor 
och gardiner. ad.seren reducerar aktivt nivåerna av 
formaldehyd i inomhusluften. Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold - certifikat är ett bevis på färgens 
bidragande till en hälsosam inomhusmiljö.

Frågor och svar
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