
Manuell Produkter Painting The Past

KRITFÄRG

Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än 
vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr, 
men fullt tillfredsställande användarnas krav idag: lätta att måla, tvätta och 
övermålningsbara! 

Färger finns i 35 Traditional Colors,
12 färger New Neutrals och
12 färger Soft Loft.

Alla färgerna är tillgängliga för väggar och för trä i en "Matt" eller "Eggshell" 
Finish.
12  färger senast som kallas "Shabby Chic" är varma och sammetslena med en 
Touch av Frankrike.
12 färger från White Poetry är ett ljus palett av färger
Senaste färgerna finns på kartan Touch of Colour med
16 nya toner med ett sommarkännsla

VÄGGFÄRG I 2,5 L BURK

Förpackning: 2,5 liter
Bruk: Inomhus på puts, sten, gips, tapet, plafond och målade yta
Omålade ytor: Torra och dammfria, övermålningsbara utan förbehandling eller 
primer
Målade ytor: Torra och dammfria, övermålningsbara utan förbehandling
Förbrukning:
En målning täcker 30 m2, 2 målningar täcker 15m2. Ytan skall målas 2 gånger
Spädning: Högabsorberande ytor (ren puts), späd med 10 % vatten
Verktyg:
Rör om ordentligt och applicera med pensel eller rulle (korthårig). Med pensel får 
man ett ljust randigt resultat
Torktid: Klibbfri efter 1 timme. Efter 6 timmar övermålningsbar
Hållbarhet: Vid 5-25 grader Ca 2 till 3 år. Skyddas mot frost
Råd: Bevara rester i en glasburk. Mörka färger bleks snabbare
Fläckar: Tvätta med ljummet vatten

 



SNICKERIFÄRG I 750 ML BURK

Denna färg är perfekt för trä, MDF, väggar och även element (rost förbehandlas). 
Den finns i två kvaliteter, MATT  och ÄGGSKAL. I båda fallen behövs ingen 
grund-målning! Elementen måste vara kalla när de målas. Färgen är lämplig för 
användning på barnmöbler

Matt. Lika matt som väggfärgen. Eggshell. Den har lite lyster
Omålade ytor: Torra och dammfria ytor är övermålningsbara utan förbehandling 
eller primer
Målade ytor:
torra och dammfria ytor är övermålningsbara utan förbehandling. För bästa 
resultatet ska befintlig lack slipas först
Förbrukning:
ca 10 m2 per 750 ml. Målas i 2 eller 3 lager. Ljusa färger ibland bör målas 3 
gånger
Spädning:
För högabsorberande ytor rekommenderar vi en första strykning blandat med 30 
% vatten
Verktyg: Rör om ordentligt och applicera med pensel eller rulle
Torktid:

2-4 timmar, övermålningsbar efter 4 timmar Fullt hårdad efter 2 veckor. 
Beröringstorr efter 2-4 timmar, övermålningsbar efter 4 timmar
Hållbarhet: Vid 5-25 grader Ca 2 till 3 år. Skyddas mot frost
Råd:OBS:

Eftersom färgen innehåller mycket krita är den inte lika flytande som en terpentin 
färg. Efter målning med pensel, är penseldragen något synliga.. Vi tror att det 
traditionella utseendet av färgerna förstärks
Fläckar: Tvätta med ljummet vatten
Färgavvikelse: En liten avvikelse kan förekomm



PROVBURK 60 ML

Med test-burkar kan du först prova väggfärgen så att du är säker på hur färg ser ut 
när det är torrt.

Burkarna används också för små föremål såsom spegelram

 HANDMÅLADE PROV

Med handmålade färgprov vet du exakt hur färgen torkar för du kan även prova 
med en provburk hemma först. De små glasburk innehåller väggfärg.

Räkna i fallet med äggskal att detta ger en ljusare resultat än de tester ge. Matt 
Snickerifärg kan man som färgton jämföra med provburkerna eller handmålade 
prover.



RUSTICA FÄRG

Rustik@ har en mjuk pudrig utseende . Den ursprungligen engelsk färg, har en 
vacker italiensk twist. Den nya toner består av en nykter och lugn färgpalett med 
sex färger. Inspirerad av naturens gråaktiga jordfärger, tvättat linne och blekt trä .

Streaky nyans
Rustika färg innehåller marmorpulver som ger ett mjuk och finkornig matt effekt.  
Färgen appliceras i två skikt , från topp till botten eller korsvis ordnade. För detta 
bör man använda ett bred pensel. Beroende på appliceringsmetod skapar man ett 
något randliknande effekt vilket gör att väggen får ett äldre utseende . Appliceras 
flera skikt då skapas ljusa nyanser och en mjuk skuggeffekt .

Förpackning: 2,5 liter
Bruk: Inomhus på puts, sten, gips, tapet, plafond och målade yta
Omålade ytor: Torra och dammfria, övermålningsbara utan förbehandling eller 
primer. Skark absorberande underlag förbehandlas med primer.
Målade ytor: Torra och dammfria vägg är övermålningsbara utan förbehandling.
Förbrukning: En stryckning täcker 20-25 m2, . Ytan skall målas 2 gånger

Verktyg: bred pensel
Torktid: Klibbfri efter 2 - 4 timme. Efter 6 timmar övermålningsbar
Hållbarhet: Vid 5-25 grader Ca 2 till 3 år. Skyddas mot frost
Råd: Bevara rester i en glasburk.
Fläckar och rep;  Tvätta med ljummet vatten.
Färgen är övermålningbar av andra färger.
Använd inte färgen i Badrum eller intensivt använda lokal som kök till ex.



PASTE WAX

Paste Wax är en klar eller färgad kritahaltig vax för att skydda eller patinera 
målade och omålade ytor.
Man skapar ett fin åldrig och väderbitna färgeffekt på ett enkelt set.

Det kan appliceras på obehandlat trä, eller på vår "matt" kritärg. Även på väggar 
kan man skapa härliga effekter. Vaxen görs av ett gammalt recept med tillsats av 
krita.

Förpackning : 370 ml
Färger: Klar, Vit, Grå, Taupe, Carbon, Pearl

Användning Paste Wax

Applicera med en pensel eller ett luddfri trasa .
Låt torka i ca 15 minuter och sedan polera ytorna med en ren torr trasa .

Rengör från smuts och damm .
Applikation : med pensel eller en luddfri trasa .
Bearbetning : torka ca 15 minuter och sedan polera försiktigt med en ren trasa .
Målas: Nej
Skötsel : Torka med en torr eller lätt fuktad trasa . Ska inte slipas .
Hållbarhet: Med hårt bruk , ska du upprepa behandlingen över tid .

LÄTTANTÄNDLIG
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Under aplicering ventilera området och bärr skyddshandskar.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning.
Kan ge lungskador vid förtäring.
Förvaras utom räckhåll för barn.


