Vit Grund inomhus		

Färgen används endast inomhus!

			

Matt Vit inomhus

NCS 0502-Y18R

Färgen används endast inomhus!

			

Antikvit inomhus

NCS 0604-Y23R

Färgen används endast inomhus!

		

Vit lasyr inomhus

Strykes en gång per målningstillfälle på obehandlat sugande trä och får ett matt utseende! Färgen används endast inomhus!

Vit Titan-Zink

NCS 0402-Y07R

			

uppfattad kulör*

Vit Gräddton

NCS 0902-Y25R

			

uppfattad kulör*

Kittvit

NCS 0604-Y26R

			

uppfattad kulör*

Vit Puts

NCS 0603-G95Y

			

uppfattad kulör*

Ljusgrå

NCS 1000-N

			

uppfattad kulör*

VITA & LJUSGRÅ |

kulörer

> Vita kulörnyanser är de mest efterfrågade av alla och vår vita standardkulör
Vit Titan-Zink ingår i de flesta av våra kulörer. Alla vita och ljusgrå nyanser
består av en kombination av pigmenten titandioxid och zinkoxid.
De kompletterar varandra bra. Titandioxiden har hög täckförmåga och Zinkoxiden skänker
hårdhet och glans. Zinkoxiden ger också ett bra skydd mot påväxt av alger och mögel
på färgytan. Vi använder zinkoxid i alla våra färger, även i de svarta kulörerna.
Kombinationen svart och vitt ger ljusblå toner som ibland kallas fattigmansblått.
För att balansera det blå använder vi guldockra, umbra och järnoxidgult.
På så sätt får vi fram olika ljusgrå nyanser. |

| Fönsterverkstad i Tyskland | Pärlspont inomhus | Brevik bymuseum i Norge målat med Vit Titan-Zink
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OBS! Alla våra standardkulörer har givits en NCS kod som är inmätt av Färginstitutet i Stockholm
enligt svensk standard SS 01 91 00 med spektrofotometer.
Färgprover som ligger väldigt nära vitt gör att en fasad uppfattas som vitare än vad den egentligen är. Om provet ser lite
grågult ut blir fasaden vackert vit utan att sticka i ögonen. Om provet är ljusgrått utan gulhet blir fasaden gråvit och
kan få en lätt dragning mot blålila.
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Symbol visar uppfattad oblandad standardkulör på fasad och avser målad träpanel betraktad på ett avstånd av ca 50 meter.
Det gäller alla färger utom Vit puts! Koden avser helt slät putsyta, intrycket blir mörkare med grövre puts.			
								

