TEKNISKT DATABLAD

poLyChro®-intérieur

1. PRODUKTBESKRIVNING
poLyChro®-intérieur är den ursprungliga Le Corbusierfärgen. Denna mineraliska inomhusfärg andas klass, är
fyllig i färgen och har en sammetsmatt finish. Färgen
framställs i helt unika färgnyanser enligt mästaren Le
Corbusiers färgpalett, och kvalitetskontrolleras av Les
Couleurs Suisse AG som företräder Le Corbusier-stiftelsen i
Paris. poLyChro®-intérieur ger väggar och tak ett
sensationellt färgdjup och en diskret elegans.

Obs!
Får inte blandas med främmande produkter! Färgtonerna
framställs endast med rena, utvalda och absolut
ljusbeständiga mineraliska pigment. Följande färgtoner
innehåller också utvalda organiska färgpigment: 32030,
2040, 32050, 32080, 32081, 32090, 32100, 32101,
32120, 4320A, 4320C, 4320K, 4320M, 4320S,
4320R, 4320T, 4320W.
4. ANVISNINGAR

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
poLyChro-intérieur kan appliceras på alla vanliga väggoch takytor inomhus. Ytor med lack eller limfärgsrester är
olämpliga underlag.

Vid starkt skiftande ljus rekommenderas grundmålning med
poLyChro foundation.

3. PRODUKTEGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•

Förberedelse av underlaget:
Underlaget ska vara hållbart, fast, torrt, rent samt dammoch fettfritt. Underlags- och lufttemperaturen under
behandling och torkning är > 5 °C.

enastående färgdjup och färgintensitet
renaste färgpigmenten
sammetsmatt yta
naturligt, mineraliskt bindemedel
hög diffusionsförmåga för ett hälsosamt inomhusklimat
miljövänlig
utmärkt täckförmåga
naturligt mögelhämmande

Materialinformation
• Solsilikatfärg i enlighet med DIN EN 13 300
• Specifik densitet: ca 1,4–1,5 g/cm
• Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek: sd < 0,01 m
(motsvarande diffusionstäthet f. vattenånga)
V > 2000 g/m²d
• Färgbeständighet: A1 eller A2
(Fb-kod enligt BfS datablad nr 26)
• Glansgrad vi 85 °: helmatt
• Max. kornstorlek: fin
• Skurtålighet i vått tillstånd enligt DIN EN 13 300: 2
eller 3

Förarbete:
poLyChro-intérieur kan strykas, rollas eller appliceras med
airless-spruta (munstycke 0,79 mm). Användning av
kvalitetsverktyg rekommenderas under förarbetet.
Utspädning görs som regel bara med vatten.
Grundmålning: poLyChro-intérieur späds med max. 10 %
rent vatten (1 l vatten till 10 l färg). Toppskikt: använd alltid
poLyChro-intérieur outspädd.
Torktider:
Mellan appliceringen av färgskikten krävs en torktid på
minst 12 timmar.
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Rengöring av verktyg:
Rengörs omedelbart med vatten efter användning.

5. LEVERANSFORM
Rund hink om 10 l, plastburkar på 1 l, 2,5 l resp. 5 l.
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Färgnyanser:
De 63 originalnyanserna i Le Corbusiers färgpalett
Polychromie architecturale framställs manuellt på KEIMfabriken. Testade och licensierade. Varje färg levereras
med äkthetsintyg!.

Materialåtgång:
På släta underlag ska ca 120 ml poLyChro-intérieur
appliceras per m (motsvarande ca 8,5 m²/l, och för två
strykningar ca 4,25 m /l).
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6. FÖRVARING
12 månader, svalt, frostfritt i oöppnad förpackning.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
7. AVFALLSHANTERING
EU-avfallskod 08 01 12.
Förpackningen ska vara helt tom när den lämnas in på miljöstation.
8. SÄKERHETSANVISNINGAR
Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik
etc.) ska skyddas på lämpligt sätt. Sprut på intilliggande
eller trafikerade ytor ska omedelbart lösas upp med vatten
och tas bort. Skydda ögon och hud mot färgsprut. Förvaras
utom räckhåll för barn. Produktkod: M-SK 01

KEIM SCANDINAVIA A/S
Danmark, filial Sverige/tel. 0771-742340
www.keim.com/kundeservice@keim.se
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Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska
erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas som vägledning
vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. Köparen och användaren är
skyldiga att med utgångspunkt från sin egen fackmässiga kunskap försäkra sig om att
produkten är lämpad för avsett ändamål. Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste
följas. Vi reserverar oss för ändringar som syftar till att förbättra produkten eller dess
användning. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

