PRODUKTBLAD
CUPOLA LYSFÄRG 3-KOMPONENT
EFTERLYSANDE FÄRG

SÅ MÅLAR DU EFTERLYSANDE
LINJER

Efterlysande färg att applicera som utrymninglinje i
utrymningsvägar. Färgen laddas genom naturlig eller artificiell belysning och återger under många timmar ljus som
gör det lätt att hitta ut i en nödsituation.

Blandningsförhållande:
3-komponenter skall blandas för att ge den färdiga
produkten. Klarlack 1,35 lit, Lyskristall 1 kg, Härdare 0,45
lit. Tänk på att röra om i blandningen under målning, då
kristallen sjunker till botten!

Förbrukning:
1 sats Cupola lysfärg 3-komponent räcker till 35 löpmeter,
10 cm bredd (2 skikt) eller 3,5m²

Torktid:
Övermålningsbar efter 1 timma

Brukstid/Potlife:
Vid +23°C - 2 timmar

Innan målning sker måste underlaget vara rengjort från
smuts, damm, rost, fett och olja. Om detta finns på ytan
rekommenderas att tvätta rent med lösningsmedel. Ytan
måste vara helt torr innan applicering kan påbörjas. Vi
rekommenderar att man även gör ett målningsprov först
för att se hur underlaget reagerar.
För att uppnå maximal effekt på den efterlysande färgen,
som skall målas över grundfärgen, är det viktigt att grundfärgen är täckande och helt vit. Det är som regel nödvändigt att applicera den i 2 skikt. Men om underlaget redan
är ljust och grundfärgen täcker så räcker det med 1 skikt.
Efter att grundfärgen, exempelvis Cupola Primer EPY, har
applicerats skall Cupolas lysfärg appliceras, normalt skall
färgen målas i 2-skikt. Observera att färgen är och skall
vara transparent, detta kan upplevas som att den inte
”täcker” riktigt och att den appliceras i för tjocka skikt.
Fördelen med att lägga 2 skikt är att det ger en jämnare
fördelning av kristallen som då ger en maximal efterlysande effekt.
Det går att spruta, rolla eller pensla på färgen. Vi rekommenderar att använda en 10 cm elementroller
typ långhårig och att klippa in (luddet) i ytterkanterna
något.
Var noggrann med god ventilation under arbetets gång
och skulle det vara några frågor så är ni varmt välkomna
att prata med oss så hjälper vi gärna till.
Varuinformationsblad och bruksanvising finns till alla våra
färger.

CUPOLA LYSFÄRG 3-KOMPONENT
Benämning

Artikelnr

Storlek

Komplett paket m. lyskristall, klarlack och härdare

1031-1

0,5kg DIN kristall, 0,5kg MEGA kristall, 1,35lit klarlack, 0,45lit härdare

Cupola Lyskristall Pigment MEGA MHG-4D

1035-1

1kg

Cupola Clear - Klarlack

1033-1

1,35lit

Cupola Clear - Härdare

1034-1

0,45lit
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