
Genuin Fönsterfärg

Genuin Fönsterfärg är en utomhusfärg för trä.
Den är främst avsedd för fönster men passar
också bra till staket, vindskivor och fönsterluckor.
Färgen är tålig och står sig bra i olika väder.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTYG
Pensel

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 8 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010). Produktens VOC <
300 g/l.

Speciellt anpassad för målning av fönster utomhus
Ger en tålig och väderbeständig yta
Kan även målas på staket, vindskivor och fönsterluckor.

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se 1



Förberedelse av ytor
VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och
kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Alcro Grovrent.
Mögel- och algväxt behandlar du med Alcro Alg &
Mögelfritt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta
ner blanka färgytor. Vissa typer av äldre oljefärg kan med
åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning
när du målar över med ny färg - tala med en fackman om
du vill veta mer om detta.

NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stålborstade
till rent trä samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor
rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts. Skarpa
kanter och hörn bör rundas av med fil eller slippapper. 

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp
med ett grovt sandpapper före målning.

ÄNDTRÄ, SKARVAR, KITTFALSAR OCH NEDSKRAPADE
TRÄRENA YTOR behandlar du med Bestå Grundolja. När
grundoljan har torkat grundar du alla oljade samt trärena
ytor med Genuin Grundfärg.

Måla
Rör vid behov om färgen före användning.

Måla två gånger. På tidigare målade ytor i riktigt bra skick
kan en strykning räcka.

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och
tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i
avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för
särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Skötselråd
Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent,
spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba
därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr
väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden
innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre
partier åt

åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på
glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. 

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg &
Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett
ändamål. Skölj rikligt med vatten. 

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av
ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot
ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. 

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott
skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite
vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de
suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka,
rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent
nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid
tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att
rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. 

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din
närmaste Alcro-återförsäljare.

Viktigt
Undvik att måla i kallt och fuktigt väder då färgen kan
mattas ner. 

Stark sol och värme på den nymålade ytan kan ge
blåsbildning om du målat för tjockt.

Besök www.alcro.se för mer information.

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 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.
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