
GRUNDFÄRG INNAN MÅLNING
Trä är känsligt för angrepp från insekter, fukt och svamp och behöver skydd från alla dessa för att få en längre livslängd. 
Innan vi täcker våra produkter med två lager färg grundmålar vi dem med vattenbaserad primer.
TINOVA PRIMER EXTERIOR
För att förlänga träets livslängd grundmålar vi våra produkter med Tinova Primer Exterior vattenbaserad primer innan 
målning. Det fäster bra på obehandlat trä, tränger in bra genom ytan och garanterar ordentligt fuktskydd för ytan. 
Primer innehåller tillsatser mot mögel och blå fläcksvamp.
RUBBOL FACADE FLOW
Vi målar våra produkter med kemikalien Rubbol 
Facade Flowl. Den ger ett halvmatt, elastiskt, vatten- 
och smutsavvisande väderbeständigt filmskikt. 
Den fäster bra på ytan, har svag doft och torkar 
snabbt. Vi målar våra produkter med två lager av 
vit eller grå färg för att ge dem extra skydd och ett 
elegant utseende.

MÅLNINGENS UTSEENDE
Våra produkter är gjorda av trä vilket är en naturprodukt med olika egenskaper. Utseendet för målat trä påverkas av flera 
faktorer så som hur produkten var upphängd vid målningen, vika fästanordningar som användes för upphängning, drop-
pande färg, träets textur mm. 
Målade produkter kan ha märken efter häftklammer vilket orsakas av etiketter som är fästa på produkten med en häft-
pistol innan målning. Produkter som målas på alla fyra sidor hängs upp med hjälp av krokar. På grund av att vi hänger 
upp våra produkter får de små hål i ytan orsakade av upphängningskrokarna.

Staketpaneler i krympfilmsförpackningMålade produkter i torkkammare

Yta för en vitmålad (RAL 9016) 
produkt.

Yta för en gråmålad (RAL 7016) 
produkt.

Märken efter häftklammer. Små hål orsakade av upphängningskrokar.

PALMAKO FÄRGBEHANDLING

För en rikare trädgård!

Vi har investerat i modern teknik för färgbehandling av mindre trädgårdsprodukter 
såsom staketpaneler, stolpar och möbler. För närvarande kan vi måla våra produkter 
vita och grå. Det görs i en sprutkammare med modern flow-coating teknik. Fukthalten 
i sprutkammaren kontrolleras av ett befuktningssystem som säkerställer exakt rätta 
förhållanden för målning. Efter målning torkas detaljerna i en 30 m lång torkkammare 
som garanterar full kontroll över torkprocessen. 
Produkterna krympfilmförpackas 
efter målning. 
Krympfilmsförpackning 
gör produkterna mindre 
sårbara för yttre påverkan 
av damm, smuts och fukt. 
Krympfilmsförpackningar 
skadas inte lika lätt och är 
därför perfekta för transport. 
Förpackningen förblir attraktiv 
och är i bästa skick vid 
leveranstillfället.
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 På grund av våra produkters komplexitet, vinkelformer och 
flersidighet finns det en möjlighet att färg inte når in i varje litet 
hörn. Till exempel når inte färgen de små hål som orsakas av 
upphängningskrokarna. På grund av temperatur och fukt kan vissa 
förändringar uppstå i materialet vilket kan påverka den målade 
ytan. Kåda kan frigöras och bli synlig genom färgen och sprickor 
i den målade ytan kan komma fram. Följ de rekommenderade 
åtgärderna nedan för korrekt underhåll. 
Vissa av våra målade produkter är redan monterade och färdiga 
att användas. Andra produkter behöver monteras, till exempel 
picknickbord. På dessa produkter har även fogar täckts så att 
montering av produkten blir tätare. 
Efter montering står målade produkter emot olika väderförhållan-
den utomhus så som vind, regn, sol mm.  
Färgskiftningar i mindre omfattning för målade produkter är 
tillåtet.

Alla egenheter som omnämns i detta dokument (märken från häftklammer, små hål orsakade av upphängn-
ingskrokar, färgdroppar, kvistar på ytan, ojämnheter i träet, färg som inte nått in i hörn, kåda som tränger 
igenom färgen och sprickor, färg i räfflor, mindre färgskiftningar) är inte orsak till reklamation.

Om produkten behöver underhåll på grund av smuts, hugg, sprickor, solblekning, gula fläckar från kåda i kvistar etc., rekommen-
deras det att följa dessa åtgärder: 
· Om produkten blivit smutsig av väderförhållanden, tvätta varsamt med ett milt rengöringsmedel lämpligt för målade ytor. 
Använd inte högtryckstvätt! 
· Hugg i ytor ska målas med minst tre lager. 
· Färgsprickor ska omedelbart behandlas för att undvika att färgen 
flagnar av. 
· Kåda som tränger igenom färgen kan varsamt avlägsnas med en 
borste eller sandpapper och därefter övermålas. 
Besiktning och underhåll rekommenderas en gång per år samt över-
målning vid behov. För vitmålade produkter, använd vattenbaserad 
färg med färgkod RAL 9016, för gråmålade produkter färgkod RAL 
7016. Förvaras torrt utomhus, undan från direkt solljus. Förvaras inte 
inomhus vid varma förhållanden.

Färgdroppar på produkter.

Efter målning droppar överflödig färg ned, dessa droppar är synliga undertill på alla målade produkter. Dessa kan varsamt 
avlägsnas med en kniv.

Eftersom träytan är ådrig jämnar färg ut ojämnheterna för träet. En av de vanligaste defekterna på trä är kvistar som syns 
tydligare efter målning.

Kvistar på yta. Ojämnheter på trä.

Färg kan inte nå in i varje litet hörn.

Kåda kan frigöras.

Färg i en räffla på en detalj.


