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Trähus
Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. 
Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt, bland annat tack vare att det är så lätt att 
arbeta med och att det är ekologiskt. Trä används särskilt flitigt vid byggande av villor. 
Det finns också fog för att säga att trähus är en viktig del av det svenska landskapet och 
boendet.

NORDICA-färgerna har utvecklats för att skydda trähus på bästa möjliga sätt. 
Med marknadens mest högkvalitativa produkter och tydliga bruksanvisningar/instruktioner 
kan man vara säker på att ens trähus bevarar sitt utseende och sin glansiga eller matta yta 
under årtionden framöver.

NORDICA HUSFÄRGER

  NORDICA MATT 
 Helmatt

    NORDICA CLASSIC 
   Halvmatt

NORDICA PRIMER 
Grundfärg

Målningsanvisningar 

 NORDICA EKO
Blank
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NORDICA PRIMER
Bättre vidhäftning på träytor

NORDICA PRIMER innehåller alkydbindemedel och fäster bra både på träytor som behandlats 
med träskyddsmedel och på obehandlade träytor – såväl med sågad som med hyvlad yta. 
Den torkar snabbt, vilket gör att den kan täckmålas redan nästa dag. NORDICA PRIMER har 
en bra förmåga att förhindra att ämnen från trä och kvistar tränger igenom, vilket minskar 
risken för att färgskiktet får en gulaktig färg.

Eftersom NORDICA PRIMER är en vattenburen grundfärg är den enkel att använda och 
miljöanpassad. 
Den bildar ett täckande, helmatt skikt som ger en mycket god vidhäftningsgrund för 
täckfärger i NORDICA-serien. Samtidigt förlänger de effektiva ochskyddande ämnena 
träbyggnadens livslängd.

NORDICA PRIMER Grundfärg
Vattenburen alkydgrundfärg för träytor utomhus. Används på 
sågade och hyvlade omålade eller grundskyddsbehandlade ytor innan 
täckmålning.

Dryghet: 6–10 m2/l. 
Påföring: Pensel, spruta. 
Torktid: Yttorr efter 3 timmar, kan övermålas efter 16 timmar. 
Kulörer (nyansering): Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i de färger som finns 
på färgkartorna för utomhusfärger. 
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.
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NORDICA MATT

NORDICA MATT Husfärg
Vattenburen akrylatfärg med en helmatt yta som skyddar träet 
och är smutsavvisande. För nya träytor som målats med grundfärg 
eller med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis fasadbeklädnad och 
ytterpaneler.

Dryghet: Sågade brädor 5–7 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l. 
Verktyg: Pensel, spruta. 
Torktid: Yttorr efter en timme, kan övermålas efter fyra timmar. 
Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5 samt standardkulören svart. 
Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för 
utomhusfärger. 
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg. 
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Matt      Halvmatt     Blank

Sober helmatt och väderbeständig färg
NORDICA MATT är en helmatt akrylatfärg med råvaror av högsta kvalitet som ger 
mycket god kulör och väderbeständighet.
Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt samt en 
smutsavvisande yta.

Tack vare sin förmåga att hålla sig ren, ger NORDICA MATT ett mycket 
långvarigt skydd av trähuset.
Den unika matta färgen ger huset ett sobert utseende, speciellt 
i mörkare nyanser.

NORDICA MATT ger ett färgskikt med begränsad
vattenupptagning, vilket får det målade träet att röra sig
mindre och ger därigenom mindre sprickbildning.
Färgskiktet släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt 
transporteras ut från underlaget.
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NORDICA CLASSIC

NORDICA CLASSIC Husfärg

Trycksak
1234 5678

SV
ANENMÄRKET

Vattenburen akrylatfärg med en halvmatt yta som skyddar träet och 
är smutsavvisande. För nya träytor som målats med grundfärg eller 
som tidigare målats med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis 
fasadbeklädnad och ytterpaneler.
NORDICA CLASSIC kan även användas för målning av vissa typer av 
fasadplåt

Dryghet: Sågade brädor 5–8 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l 
Verktyg: Pensel, spruta. 
Torktid: Yttorr efter 1 timme, kan övermålas efter 4 timmar. 
Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5 samt i standardkulör Pure White.
Nyanseringsbara i de kulörer som finns på färgkartorna för utomhusfärger. 
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg. 
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
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Halvmatt klassiskt utseende 
NORDICA CLASSIC är en halvmatt akrylatfärg med råvaror av högsta 
kvalitet som ger en mycket god kulör- och väderbeständighet.
Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt med glans, 
vilket ger en smutsavvisande yta. Färgskiktet är flexibelt och lever med i träets rörelser 
utan att flagna eller blekas. NORDICA CLASSIC ger en säker och bra vidhäftning, 
även på tidigare målade ytor.

NORDICA CLASSIC ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, 
vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom 
mindre sprickbildning. 
Färgskiktet släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt transporteras 
ut från underlaget.

NORDICA CLASSIC är en lättstruken färg med mycket god täckförmåga 
som är enkel att använda, vilket har gjort NORDICA CLASSIC populär 
bland yrkesmålare. Svanen-godkänd.
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NORDICA EKO
Glans och hållbarhet i toppklass

NORDICA EKO är en blank akrylatfärg med råvaror av högsta kvalitet som ger en mycket god 
kulör och väderbeständighet. Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt 
färgskikt med hög glans, vilket ger en smutsavvisande yta och en förmåga att hålla sig ren 
mycket länge.
Färgskiktet är flexibelt och lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas. 

NORDICA EKO ger en säker och bra vidhäftning, även på tidigare målade ytor.

NORDICA EKO ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, 
vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom 
mindre sprickbildning. Färgskiktet släpper igenom vattenånga, 
vilket gör att fukt transporteras ut från underlaget.
NORDICA EKO är en lättstruken färg med mycket god täckförmåga 
som är enkel att använda, vilket har gjort NORDICA EKO populär 
bland yrkesmålare. 

NORDICA EKO Husfärg
Vattenburen akrylatfärg med en blank yta som skyddar träet och 
är smutsavvisande. För nya träytor som målats med grundfärg eller 
som tidigare målats med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis 
fasadbeklädnad, ytterpaneler.

Dryghet: Sågade brädor 5–7 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l 
Verktyg: Pensel, spruta. 
Torktid: Yttorr efter 1 timme, kan övermålas efter 4 timmar. 
Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5. Nyanseringsbara i de kulörer 
som finns på färgkartorna för utomhusfärger. 
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg. 
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
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Hållbara fasadfärger för träytor
- helt vattenburet system

• WOODEX AQUA BASE Träskyddsmedel
• NORDICA PRIMER Grundfärg
• 2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller
       NORDICA MATT. 

Den rena och torra träytan bestryks först med 
grundskydd i form av träskyddsmedel för att 
ge bättre skydd mot röta och mögel. 
Därefter lägger man på grundfärg, som ger en 
bra vidhäftningsgrund för själva husfärgen. 
Skyddande täckmålning ger huset ett 
långvarigt utseende. Denna kombination av 
behandlingar har sedan flera årtionden 
tillbaka visat sig vara den metod som klarar 
sig allra bäst i slitage- och hållbarhetstester 
för att skydda träbyggnader utomhus under 
våra nordiska väderförhållanden.

NY OBEHANDLAD TRÄYTA

INDUSTRIELLT GRUNDMÅLADE TRÄYTOR

• Grundmålning med hybridprodukt Teknol 3881, 
alternativt Teknol 4881. 

• Färdigstryk 2 ggr med Nordica-serien

INDUSTRIELLT GRUND- OCH 
MELLANMÅLADE TRÄYTOR

• Grundmålning och mellanstrykning med 
       hybridprodukt Teknol 3881, alternativt 
       Teknol 4881. Färgidstryk 1 ggr med Nordica-serien
       eller 2 strykningar med samma industriprodukt av 
       ovannämna mellanstrykningsfärg.
• Alternativt sker en behandling med Teknol 3881 

alt. Teknos 4881 och mellanstryk med NORDICA 
EKO 3330-03, färdigstryk med Nordica-serien.

Om ytterpanelen på huset är industriellt 
grundmålad eller grund- och mellanmålad 
övergår man direkt till täckmålningen. 
Det rekommenderas att täckmåla industriellt 
målade träytor så snart som möjligt efter att 
de satts på plats och senast inom ett år, på 
grund av väderpåverkan.

UNDERHÅLLSMÅLNING OCH 
TIDIGARE MÅLADE YTOR:

TRÄRENA YTOR:
• WOODEX AQUA BASE Träskyddsmedel
• NORDICA PRIMER Grundfärg
• 2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller
       NORDICA MATT. 
HELA RENA FÄRGYTOR:
• 1-2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller
       NORDICA MATT.  

NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC, NORDICA MATT 
är ett utmärkt val även för underhålls- och 
reparationsmålning. De lämpar sig utmärkt för 
målning ovanpå de vanligaste gamla typerna av 
målarfärg: såväl vattenburna akrylatfärger som 
lösningsmedelsbaserade alkyd- och oljefärger. 
Det hårda men flexibla färgskiktet spricker inte 
på grund av att träet rör sig utan skyddar mot 
väderpåverkan och är smutsavvisande.

Mer information om produkterna samt målningsanvisningar:
info@teknos.se | tfn + 46 325 619500 | www.teknos.se
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NORDICA-seriens 
lämplighet för olika ytor

                 NORDICA PRIMER     NORDICA MATT      NORDICA CLASSIC      NORDICA EKO
                                   GRUNDFÄRG              HUSFÄRG                   HUSFÄRG        HUSFÄRG
FÖRSTA MÅLNING 
nya träytor    

Barrträ, sågad yta                   
Grundad med träskydd

Barrträ, hyvlad yta                  
Grundad med träskydd

Barrträ, hyvlad stock       
Grundad med träskydd

Barrträ, industriellt grundmålat                
(Teknol 1881)

Barrträ, industriellt grund- och 
mellanmålat              
(TEKNOL 1881 + NORDICA EKO 
3330-03)

UNDERHÅLLSMÅLNING
tidigare målade träytor    

Oljefärg eller alkydoljefärg   
Lösningsmedelsbaserad och vattenburen

Akrylatfärg
(dispersionsfärg, latex)

Täckande träskyddsmedel
Vattenburen akrylat

Täckande träskyddsmedel
Lösningsmedelsbaserad, oljebaserad

Laserande träskyddsmedel, lasyr
Sågad yta

Laserande träskyddsmedel, lasyr
hyvlad yta

Rödockrafärg, rödfärg

Utmärkt       
Bra      
Möjligt   
Rekommenderas ej

(2

1) För hyvlade stockytor utomhus rekommenderas i första hand 
WOODEXAQUA CLASSIC. För en täckande behandling av hyvlade 
stockytor rekommenderas VISA TÄCKLASYR eller VISA PREMIUM. 

2) För punktmålning av skador på ytan (rena träytor). 

(2

(2

(2

                 NORDICA PRIMER     NORDICA MATT      NORDICA CLASSIC      NORDICA EKO
                                   GRUNDFÄRG              HUSFÄRG                   HUSFÄRG        HUSFÄRG
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TEKNOS AB
Box 211, SE-514 24 Tranemo
Tel. 0325-61 95 00
info@teknos.se, www.teknos.se
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WE MAKE THE WORLD LAST LONGER


