
SNABBARE PRODUKTION  
OCH BYGGNATION
Med industriellt målad fasadpanel från Tikkurila

MILJÖANPASSADE &  
HÅLLBARA PRODUKTER



Enbart 2
brytbaser

VARFÖR INDUSTRIELLT MÅLAD  
FASADPANEL?

Genom att fasadpanel och foderbrädor industri
målas under kontrollerade former, säker
ställs optimal kvalitet och väderbeständighet. 
Yt behandling på fabrik är dessutom mindre 
be lastande för miljön och begränsar avfall och 
VOC-utsläpp till ett minimum. Industrigrundad 
panel skyddar virket redan när det levereras, 
det går därför att vänta med färdigmålning upp 
till 5 år efter att fasaden uppförts. När du väl
jer Tikkurilas målnings system kan du känna dig 
trygg genom hela processen!

Minimalt
VOC-utsläpp

Säkerställd 
kvalitet

Produktfamiljen Pinja är ett komplett 
målnings system (vattenburen primer) för 
industri grundad fasadpanel, utvecklad för att 
värna miljön utan att ge avkall på kvaliteten. 
En allroundgrund för sågad och hyvlad panel 
utomhus. 
Fasad er som behandlats med Pinja produkter 
är användarvänliga och lätta att underhålla 
och måla om. Miljörisker i samband med riv
ning av panelen har minimerats.

Snabb- 
torkande
& hög-

produktiv

Testade hos 
Danskt  

Teknologiskt 
 Institut 

Flertalet 
godkända 

CMP-system

Ultra Pro-30 är en grund och mellan
strykningsfärg för industrigrundad fasad panel. 
Produkten är en vatten buren enkomponents 
polyakrylatfärg och innehåller biocider som 
skyddar träet. Produkten innehåller alkyd för 
förbättrad vidhäftning mot trä och har extremt 
låg vatten absorption. Med Ultra Pro får du en 
brytbar toppfärg med optimerad täck och fyll
förmåga som inte kräver en separat grundfärg. 
Applicera med spruta eller borstmaskin.



*Tid till övermålningsbarhet är beroende 
av lokala betingelser som påläggsmängd, 
temperatur, kulör, luftens relativa fuktighet 
och luftväxling. Notera: Cbas kulörer torkar 
långsammare
** Vid CMPmärkning gäller färdigbehandling 
inom 12 månader för alla produkter

GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG
Det bästa av två världar från vattenburen primer

GRUNDFÄRG
Vattenburen primer

PINJA PROTECT GM
Grund & Mellanstrykningsfärg

Matt, A+Cbas, NCS S 0502Y, Röd
G:  Färdigställ inom 1 år
M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad filmtjocklek:  
1 skikt:   50μm
2 skikt:   80μm 

Spädes ej
Emballage: Container, burk 
Torktider:  50ºC 36 min*

CMPgodkänd
Svanenmärkt!

PINJA PROTECT G
Grundfärg

Matt, tonad vit, A och C Bas
G: Färdigställ inom 1 år
M: Vattenburen grundfärg

Rekommenderad filmtjocklek  
1 skikt:  50μm 

Spädes ej
Emballage: Container
Torktider:  50ºC 320 min* 
 
CMPgodkänd
Svanenmärkt!

ULTRA PRO 30
Grund & Mellanstrykningsfärg

Semigloss, AVATINT brytsystem
GM:  Färdigställ inom 5 år**

Rekommenderad filmtjocklek 
2 skikt:  80μm

Spädes:  10 % vatten
Emballage: Container, burk
Torktider:  50ºC 56 min* 

CMPgodkänd

GRUNDFÄRG
Vattenburen primer
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Målningssystem 2
• Industrigrundfärg: Pinja Protect GM. 80100μm
• Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
• Enbart 1 strykning med Alcros produkter 

Målningssystem 1
• Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 5060 μm
• 2 strykningar med Alcros produkter  

 

Målningssystem 2
• Industrigrundfärg: Pinja Protect GM. 80100μm
• Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
• Enbart 1 strykning med Beckers produkter 

Målningssystem 1
• Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 5060 μm
• 2 strykningar med Beckers produkter  
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Svanenmärkt i alla tre steg
Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G samt 
grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja 
Protect GM är numera Svanenmärkta. När 
husfasaden industrimålas med G eller GM och 
sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt 
fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir mål-
ningen helt Svanenmärkt i alla tre steg.

Grundfärgen Pinja Protect G samt grund- 
och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect 
GM från Tikkurila är två vattenburna färger 
för sågad och hyvlad panel utomhus som 
industrimålas för att få optimal kvalitet och 
väderbeständighet. Som en av de första 
industrimålade färgerna har nu Pinja Protect 
G och Pinja Protect GM blivit miljömärkta med 
Svanen. Täckmålar man sedan med en Sva-
nenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers 
får man en fasad i högsta kvalitet.

Både Pinja Protect G och Pinja Protect GM kan 
brytas i olika kulörer för att ge högsta möjliga 

täckförmåga och färgnoggrannhet i system-
målningen. Pinja Protect GM är dessutom 
helt unik då den inte bara är en grundfärg, 
utan även en mellanstrykningsfärg, d.v.s. den 
kan även strykas som en första toppfärg. Det 
innebär att det endast behövs en strykning av 
täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasa-
den fullt skydd.

Utöver att Pinja Protect G och Pinja Pro-
tect GM nu uppfyller Svanens kvalitets- 
och miljökrav, är de även försedda med 
CMP – Certifierad Målad Panel – som är 
en kvalitetssäkring av industrimålade 
panelbrädor.

Därtill är Pinja Protect G och Pinja Protect GM 
både accepterade i Byggvarubedömningen 
och bedömda i Sunda Hus. Oavsett hur 
tuffa miljökrav som väljs, förenklar detta 
kommunikationen i alla led - från beställare 
till slutkund.

Ytor som gör skillnad.


