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Qloss Blockfärg är en vattenburen 1-komponent NMP-fri 
Polyuretan/Akrylat, med särskilda skyddande egenskaper mot emissioner. 
 

FÖRDELAR 
• Mycket bra skydd mot emissioner 
• Hög kemikaliebeständighet 
• God flexibilitet 
• God slitagebestädighet 
• Motståndskraftig mot stora temperaturskillnader 
• UV-beständig 
• Miljövänlig 
• Basta registrerad 
• NMP-fri 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Produkten kan med fördel användas som en skyddsfärg vid målning av museimontrar. Färgen 
fungerar som en skydd mot emissioner från spånskivor som riskerar att exponera (skada) 
museiföremålet. Färgen kan även användas på diverse träunderlag där ett högt slitage skydd 
efterfrågas. 

 
TEKNISKA DATA 
 

Bindemedel Vattenlöslig polyuretan/akrylat 

Torrhalt Cirka 32% 

Densitet, Lack Ca 1,20 g/cm3 

Glansgrad (vid 60˚) Matt, glanstal 20 

Förtunning Vatten 

UV-stabilitet Mycket god 
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ANVÄNDNINGSDATA 
 

Arbetstemperatur Temperatur i underlag och lokal bör överstiga + 15°C  
och max 70% RF. 

Torktid- härdning 

Dammtorr efter ca 1 tim. Vid 20°C och 50% RH. 
Övermålningsbar: 4 timmar 
Torktid innan belastning: ca 24 h vid + 20°C. 
Genomhärdad cirka 10 dagar 
God ventilation och förhöjd temperatur påskyndar härdningen. 

Lackåtgång Cirka 0,3 liter per kvadratmeter beroende av underlagets 
sugande förmåga. 

Förpackning 5, 10 liter hink 

Lagringstid 6 månader i obruten originalförpackning. Lagras och hanteras 
frostfritt. 

Appliceringsverktyg Torr pensel eller torr roller 

 
 
ARBETSANVISNING 
 

Förarbete Rengör ytan från eventuellt förekommande smuts och andra 
föroreningar. 

Primning Späd Qloss Blockfärg med 50% vatten vid första strykningen. 

Målning 2 koncentrerade strykningar av Qloss Blockfärg. 

Maskering 

Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög 
kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall 
tejpen avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp 
riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra 
maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och 
släpper utan att skada underlaget. 

Rengörning 
Händer och övrig hud rengörs med tvål och vatten. Tänk på att  
Qloss Blockfärg torkar snabbt och kan därefter vara mycket svår  
att avlägsna. Detta gäller även arbetsverktyg som rengörs i vatten. 

Arbetshygien Sörj för god luftväxling i trånga utrymmen. Stänk på huden bör 
tvättas innan färgen/lacken torkat. 

Skyddsmärkning Qloss Blockfärg är ej klassad som hälsofarlig. 

Transport Qloss Blockfärg är ej klassad som ”farligt gods”. 

 
 
 

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 24 febuari 2021 


