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Produktinformation 
FäRG Råmasse er en danskproduceret indfarvet spartelmasse, som giver dine vægge et 
mere råt og karakteristisk udtryk. Spartelmassen er udviklet af erfarne fagfolk med fokus på 
kvalitet og holdbarhed. FäRG er nem at håndtere, og ved brug af FäRG Forsegling er væg-
gene også praktiske og nemme at rengøre.

Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og 
ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større restmængder indleveres som almindeligt affald på den 
kommunale genbrugsstation. Plastikken i emballagen kan genanvendes og bør derfor afle-
veres på en genbrugsstation eller til kommunens anlæg for genanvendes.

Opbevaring 
Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmassen er en ferskvare og derfor da-
tomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 2 måneder, se datomærket på låget.

Dette produkt Indeholder 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on og en blanding af 5-chioro-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 
247-500-7] og 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6]. 
Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden.

Tekniske data 
Bindemiddel: Latex-sampolymer 
Opløsningsmiddel: Vand 
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit 
Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm 
pH: Ca. 9 
Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke til brand 
Emballage: 10 liter
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Färg er fremstillet med henblik på nem anvendelse. Det betyder at 
du sagtens selv kan gå i gang med spartelmassen. Følg guiden trin 

for trin for at få det bedste resultat. Er du i tvivl eller har du spørgsmål 
undervejs, kan du kontakte din forhandler.

NB! Lav hele væggen på én gang, da stop undervejs kan føre til uhensigtsmæssige farveforskelle.

1. Dæk af så du beskytter det, der ikke skal spartles. Brug malertape til kanterne og plastik eller 
papir til at beskytte dine gulve. Sørg også for at dine vægge er rene og tørre.

2. Første lag af råmassen påføres med almindelige bredspartler (str. 15 cm og 35 cm anbefales). 
Påfører du råmassen med korte spartlinger og mange overlap, vil du få et vildere og changeren-
de udtryk, mens du med lange spartlinger og få overlap vil skabe et mere roligt udtryk.

Pil malertapen af efter første lag, mens det endnu ikke er tørt og lad væggen tørre i minimum 16 
timer før du forsætter med andet og sidste lag.
FäRG Råmasse spartles nemt på væggen

3. Slib løbere eller opkanter pæne med sandpapir (korn 180) og børst væggen ren for støv. Sæt 
malertape op på ny og påfør nu anden lag spartelmasse. Sørg for ikke at lave det for tykt. Jo 
tyndere lag, desto tydeligere vil man kunne se første lags strukturer. Forsøg dig selv frem med 
lagtykkelsen, men typisk er ca. 1-2 mm lagtykkelse godt.

Brug, ligesom med det første lag, store bløde strøg, og tag igen malertapen af mens det stadig er 
vådt. Lad det tørre i ca. 16 timer.

4. Inden forseglingen påføres, skal hele overflades slibes let med sandpapir i korn 180. Overfladen 
skal være helt tør inden afslibning. Husk at afdække med malertape og plastik.

Det er vigtigt at væggen slibes i hånden, med bløde cirkelbevægelser, indtil overfladen er pæn og 
jævn. 
Støv væggen af og behold afdækningen på til påføring af afsluttende behandling; Forsegling.

5. Forsegl væggen med et enkelt lag af den medfølgende forsegling. Påfør med 
korthåret malerrrulle og undgå løbere, da løbere vil kunne ses.

Ønsker du at sprøjte forsegling på, skal du blot fortynde med 10-20% vand og 
bruge en tryksprøjte (f.eks. en havesprøjte).

Dup væggen undervejs med en fnugfri klud, hvis der skulle være løbere på væggen.
Efter ca. 6 timer kan du give andet og sidste lag forsegling (gælder kun ved 
sprøjtning). Sprøjt blot forseglingen på og dup efter med en fnugfri klud.

Lad væggen tørre i minimum 6 timer, før du tager den i brug.

Brugsguide
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Produktinformation  
FäRG Forsegling bruges som efterbehandling til Färg Råmasse, for at opnå en mat, glat 
overflade og dermed nemmere vedligehold.  

FäRG Forsegling er til indendørs brug og påføres ved lufttemperatur over +10°C. 

  
Anvendelse 
Omrøres godt før brug. Påføres med rulle i et jævnt lag, på en gennemhærdet, tør og støvfri 
overflade.   

Værktøj rengøres med vand. Plastikken i emballagen kan genanvendes og bør derfor afle-
veres på en genbrugsstation eller til kommunens anlæg for genanvendelse. 

  
Opbevaring  
Skal opbevares stående, frostfrit og ikke i direkte sollys.  
Opbevares utilgængeligt for børn. 

Indeholder 1,2-benzisothazol-3(2H)-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion. 
  

Tekniske data  
Emballage: 0.75 liter 
Glansgrad: 03 
Generisk type: Akrylemulsion 
Tørstof: 39 ± 2 volumen% 

VOC for Klar-Til-Brug Blanding:  
EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 130 g/l.  
Dette produkt indeholder max 2 g/l VOC. 


