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4 28.03.2018 RANCH EXKLUSIV

FÄRGTYP Halvblank, vattenspädbar akrylatfärg.

ANVÄNDNING För inomhusmålning på trä, puts, betong, förzinkade eller aluminiumplåtytor m.m.

RANCH EXKLUSIVs speciella bindemedelssammansättning ger färgen en god
alkaliebeständighet och en hård men ändå elastisk färgyta. Färgen har bra
smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt, vilket gör den lämplig till målning
av tak- och väggytor i djurstallar, mjölkrum, lager och industrilokaler.

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 35 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång 6 - 9 m²/l beroende på underlaget

Densitet Ca 1,2 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ
luftfuktighet 50 %
- klibbfri

Övermålningsbar
efter 1 timme
efter 4 timmar

Förtunning och rengöring av
redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten
och tvättmedel.

Glans Halvblank

Kulörer Basfärger 1 och 3. Produkten ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Tvätt- och
nötningsbeständighet

Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300.

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling och
applicering

Eventuella mögelangripna ytor tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Omålat trä och träfiberskivor bör alltid grundas med FUTURA AQUA 3, annars föreligger risk
för genomslag och missfärgning. Färdigmåla sedan med RANCH EXKLUSIV.

Äldre, omålade ytor skall före målning rengöras lämpligast genom högtryckstvättning med
RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Nya, obehandlade puts- och betongytor grundas med TEKNOSPRO BINDER PLUS och
målas sedan med RANCH EXKLUSIV. Nya betongytor bör inte målas förrän efter 1-2
månader.

Tidigare kalk- eller limfärgsmålade ytor skall högtryckstvättas rena från gammal färg samt
grundas med FUTURA AQUA 3 före färdigmålning med RANCH EXKLUSIV. Appliceras
RANCH EXKLUSIV direkt på gammal, dåligt bunden färg kan flagning uppstå.

Förzinkade ytor behandlas med RENSA STEEL, sköljs noga med varmt vatten och grundas
sedan med FERREX AQUA. Färdigmåla med RANCH EXKLUSIV. Sprutmålas förzinkad plåt
med RANCH EKLUSIV utan grundning uppstår "fotografering", dvs. förzinkningsstrukturen
återspeglas i färgytan. Vid tunn sprutning utan primer kan även små kratrar uppträda i
färgytan på vissa förzinkade ytor (elförzinkade ytor). Sprutning 2 ggr minimerar dessa
defekter.

Appliceringsredskap Pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,015 -
0,018".

Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas skall vara ren och torr.
Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara
över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

LAGRING Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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