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TEKNOS AB 
Box 211, Limmaredsvägen 2, 514 24 Tranemo
Tel. 0325-61 95 00, Fax. 0325-767 54
www.teknos.se

Färg för alla ytor
Teknos är ett finskt familjeföretag som 
grundades år 1948 och är idag en av 
Nordens största färgtillverkare. Teknos 
mångsidiga produktutbud består av 
färger och ytbehandlingsprodukter för 
trä, stenmaterial och metall - inomhus 
och utomhus.

Teknos industri- och yrkesmålerifärger 
har en stark marknadsposition och 
ett brett distributionsnätverk samt 
väletablerade återförsäljare i Norden, 
Centraleuropa och Ryssland.

Good for professionals,  
good for you.



INOMHUSFÄRGER

Tak- och väggar inomhus
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Teknos Biora-sortiment är Finlands första serie med 
vattenburna lösningsmedelsfria färger för användning 
inomhus. Alla Biora-färger är M1-klassade och extremt  
säkra att använda i alla torra utrymmen i hemmet. Det är 
endast vatten som avdunstar från färgen när den torkar.

Det har aldrig varit enklare att måla om
Teknos Biora-färgsortiment innehåller en serie luktfria inomhusfärger. Dessa färger gör  
det enkelt för dig att måla om hemma. Det finns tre färger, Biora Balance helmatt  
interiörfärg, Biora 7 matt väggfärg och Biora 20 halvmatt inomhusfärg, plus Biora 3 helmatt 
grund- och takfärg.

2,7-litersförpackningen har ett Easy Open-lock som är enkelt att öppna och försluta  
utan verktyg. 

Biora inomhusfärger



BIORA BALANCE – Helmatt interiörfärg
Vattenburen, helmatt akrylatfärg för väggar och tak i torra utrymmen i bostäder. Biora 
Balance ger en jämn finish i toppklass som understryker lugnet i de ljusa nyanserna och 
betonar lystern i starkare kulörer. Lämplig för betong, gips, spackel, tegel och byggskivor 
samt de flesta tidigare målade ytor. Enkel att applicera och snabbtorkande. Idealisk för 
effektmålning. Kan nyanseras till de kulörer som visas i Teknos inomhusfärgkarta samt 
NCS. Färgproduktgrupp 312, MaalausRYL 2012 (färgproduktgrupp 32, MaalausRYL 
2001). Förpackningar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.

BIORA 3 – Helmatt grund- och takfärg
Vattenburen, luktfri latexfärg för torra utrymmen inomhus. Biora 3 ger en lysande vit 
finish för tak och ett jämnt lager grundfärg med optimalt fäste för alla Biorafärger. 
Biora 3 är enkel att applicera. Kan appliceras direkt på byggnadsskivor och spackel 
samt på de flesta tidigare målade ytor. Kan nyanseras till de ljusa kulörer som visas 
i Teknos inomhusfärgkarta. Färgproduktgrupp 211 och 311, MaalausRYL 2012 
(färgproduktgrupp 11.1 och 30, MaalausRYL 2001). Förpackningar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.

BIORA 20 – Halvmatt inomhusfärg
Vattenburen luktfri latexfärg för väggar och tak i bostäder. Skapar en slitstark och 
tvättbar halvmatt finish som är idealisk för väggar i till exempel kök och hall. Lämplig 
för betong, gips, spackel, tegel och byggskivor samt de flesta tidigare målade ytor. 
Enkel att applicera och snabbtorkande. Kan nyanseras till de kulörer som visas i 
Teknos inomhusfärgkarta samt NCS. Färgproduktgrupp 313, MaalausRYL 2012 
(färgproduktgrupp 32, MaalausRYL 2001). Förpackningar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.

BIORA 7 – Matt väggfärg
Vattenburen luktfri latexfärg för väggar i vardagsrum och sovrum. Den matta finishen 
skänker en behaglig mjukhet åt ljusa nyanser, samtidigt som den understryker starkare 
kulörer. Lämplig för betong, gips, spackel, tegel och byggskivor samt de flesta tidigare 
målade ytor. Enkel att applicera och snabbtorkande. Tål måttlig avtorkning och är 
därför lämplig i till exempel barnens sovrum. Kan nyanseras till de kulörer som visas 
i Teknos inomhusfärgkarta samt NCS. Färgproduktgrupp 312, MaalausRYL 2012 
(färgproduktgrupp 31, MaalausRYL 2001). Förpackningar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Enkel att öppna 
och stänga utan 

verktyg!


