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Prisma Color Lackspray 
Varunummer: 91001, 91002 etc 

                      

Beskrivning: 
Sprutmålningsfärg för professionell och "gör det själv". Snabbtorkande akrylfärg med hög 
täckförmåga. Vi rekommenderar att alltid använda Prismacolor Primer som grund. Lämplig för metall 
(rengjorda och fria från rost, bör ytan primas med Prismacolor Corrosion), trä, glas, keramik, 
aluminium, sten, kartong och många plaster (primas med Prismacolor Plastic Primer). Lämpar sig 
inte för polystyren. Lämplig för inom- och utomhusbruk. 
 
Egenskaper: 
Väderbeständig, icke-gulnande, UV-beständig. Med självrengörande ventil. Pigmenten är bly, 
kadmium och krom fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas. 
 
Tekniske data: 
Innehåller:  400 ml 
Baserat på:   Akryl harts 
Glans:    Blank 80 - 90, Maty ca. 20 
Åtgång: 1,2 – 1,8 m2 
Yttorr: Efter 15 - 20 minuter (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet). 
Härdar:                 Efter 24 - 36 timmar beroende på lacklager (20°C och 60 % relativ luftfuktighet). 
Övermålbar:   Antingen”vått I vått” (10 min.) eller efter härdning (>24 timmar). 
Temperaturbeständig:    Upp till 80 °C 
Farklass: ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml. 
 
Användande: 
Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. 
Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera lämpligt skikt av Prisma Primer för ytan. Efter 
torkning, slipa primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den 
bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25°C. Före användning, skaka burken under 2 minuter 
och sprutmåla ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas bör vara ungefär 18-25 cm. För 
bästa resultat, kryss-tillämpad lack / färg i flera tunna, jämna skikt, först i vågrät sedan vertikalt, 
upprepa om det behövs. Håll burken upprätt. Skaka burken väl mellan påföring. Torktiden varierar 
beroende på temperatur, fuktighet och tjocklek hos den applicerade lacken/ Färgskiktet.  
Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan handla därefter. Vid applicering av en klarlack 
ökar slitstyrkan. 
 
Förvaring och förhållningsreglerför säker hantering: 
Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerad och sval plats (20°C och max. 60% 
relativ fuktighet). Kan därefter lagras upp till 10 år. 
Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och 
kläder. Tvätta genast om färg kommer på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. 
Rökning förbjuden. Locket och burken kan återvinnas, lämna den tomma sprayburken till lämplig 
återvinningscentral. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningscentral 
förfarligt avfall 
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