
• Ger ditt hus ett vackert utseende som håller länge
• Anpassade för det nordiska klimatet
• Smutsavvisande och självrengörande egenskaper
• Överlägsen kulör- och väderbeständighet
• Vattenavvisande egenskaper
• Lättstruken med hög täckfärmåga - enkelt att få ett proffsigt resultat
• Finns i tre olika glaser, matt, halvmatt och blank

NORDICA husfärger - Mycket väderbeständig 
färg för träytor utomhus

NORDICA® 
Väderbeständig 
husfärg anpassad
för det nordiska 
klimatet



• Akrylatfärg
• För nya träytor som målats med grundfärg eller med akrylat- 
eller oljefärg, som exempelvis fasadbeklädnad och ytterpaneler.
• Finns i 3 olika glanser, matt, halvmatt och blank
• Nyanseringsbar i alla Teknos utomhuskulörer
• Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER
• Dryghet: Sågade brädor 5–8 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l.
• Förpackningsstorlek: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

nordica® husfärger – Mycket väderbeständig husfärg 
anpassad för det nordiska klimatet
Med NORDICA husfärger får du vår bästa färgserie för träytor utomhus. 
Färgerna i NORDICA-serien ger ditt hus ett vackert utseende som håller länge, 
de är anpassade för väder och vind i vårt nordiska klimat och ger mycket långa 
underhållsintervaller.

För att vara säkra på att våra husfärger presterar gör vi omfattande tester, både i 
laboratorium och utomhus i olika miljöer. Dessutom har NORDICA-serien funnits 
på marknaden i över 25 år och sålts över hela Sverige. Det är det bästa beviset 
på att denna produkt fungerar och levererar det kunden vill ha.

Du kan välja mellan tre olika glanser. NORDICA MATT ger en helmatt yta som
är  riktigt snygg i mörka kulörer. NORDICA CLASSIC har en halvmatt yta 
och är Svanenmärkt. NORDICA EKO ger en blank yta och har en hållbarhet i 
toppklass. Därtill finns grundfärgen NORDICA PRIMER som ger en mycket god 
vidhäftningsgrund för täckfärgerna. 

 

Självrengörande Färger med överlägsen  
kulör- och väderbeständighet
En husfärg ska skydda huset så att det håller längre, det ska också se bra ut 
över en lång tid. NORDICA är en akrylatfärgserie med råvaror av högsta kvalitet 
som ger överlägsen kulör- och väderbeständighet för att skydda och bevara ditt 
hus. Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt. 
Färgskiktet lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas.

Alla NORDICA-färger har smutsavvisande och självrengörande egenskaper. 
Smuts och damm fastnar helt enkelt inte på ytan, utan den ser ren, fin och 
nymålad ut länge. Ju blankare yta desto högre är förmågan att hålla ytan ren. 

 

Vattenavvisande egenskaper
För att förhindra fukt och röta i fasaden har NORDICA-serien vattenavvisande 
egenskaper och ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning. Det får det
målade träet att röra sig mindre och ger därigenom mindre sprickbildning. 
Färgskiktet andas och släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt 
transporteras ut från underlaget.

nordica® väderbeständig husfärg

Enkel att använda
NORDICA husfäger är lättstrukna, har en 
mycket hög täckförmåga och är enkla att 
använda. Som privatperson kan du enkelt 
göra ett proffsigt arbete. 

På teknos hemsida hittar du målningsguider 
och du är alltid välkommen att ringa till våra 
färgexperter för råd kring målning. 

www.teknos.se
info@teknos.se
0325-61 95 00
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