REKOMMENDATIONER OCH RÅD OM FASADMÅLNING FRÅN HELA SVERIGES

FÄRGEXPERT
TRÄFASAD
Kundens namn

Gatuadress

Postnr / Ort

Tel

e-post

Datum för besiktning

Utförd av FÄRGEXPERT:
Önskat färdigt utseende. (tex täckfärgsmålat i herrgårdsgul kulör)

BEDÖMNING AV TRÄFASADENS SKICK
Fasadens ålder:
Vet ej, ca:

År:
Senast målat:

Vet ej, ca:

Ej målat

Lasyr

Akrylatfärg

Alkydoljefärg

Akrylat/Alkyd

Linoljefärg

Slamfärg

Liggande, bra avrinning

Liggande, risk för
kvarliggande vatten

År:
Nuvarande kulör, inmätt:
Kulör:

Senast använd färgtyp:

Paneltyp:
Stående panel
Annat:

Panelyta:
Finsågat

Hyvlat

Annat:

Panelmaterial:
Gran
Ädelträ

Lärk
Annat:

Tryckimpregnerat

Panelens skick:
Fuktkvot (max 16% RF)
Alg/mögel
Smuts
Flagning
Sprickor
Blåsor
Kritning
Gråträ
Rötskador
1: ingen förekomst

Väst

Syd

Öst

Norr
(%)
(1-4)
(1-4)
(1-4)
(1-4)
(1-4)
(1-4)
(1-4)
(1-4)

2: Liten omfattning

3:Måttligt

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING
Fasadförbättringar:
Fuktkvot för hög. Låt fasaden torka ut och gör ny mätning
innan ommålning påbörjas
Byt rötskadat trä.
Förbehandling:
Rengöring med Alg & Mögelbort
Rengöring med Fasadtvätt
Fasadtvätt och borste tills kritning avlägsnats
Skrapning till fast underlag
Borttagning av befintligt färgskikt
Slipa bort gråträ

Målning:
Grundolja
Caparol Grundolja LF på renskrapat och sprickor
Grundfärg
Fasadgrund LF/INTACT Primer på renskrapade ytor och ändträ
INTACT Primer på hela ytan
CARAT Oljefärg på hela ytan
Täckfärg
INTACT Solid / Bright 2 gånger på hela ytan
INTACT Solid / Bright 1 gång på hela ytan
CARAT Oljefärg 1 gång på hela ytan

4: Omfattande

Väst

Syd

Öst

Norr

Åtgång liter fasad:
Grundolja:
Grundfärg:
Täckfärg:

Sockel:
Åtgärdsförslag:

Produktförslag:
Åtgång liter:

Trädetaljer såsom vindskivor m.m.:
Åtgärdsförslag:

Produktförslag:
Åtgång liter:

Önskar kulörförslag/färgsättning:
Ja

Nej

Om ja, ange vilken färgskala t.ex. rött med vita knutar:

Övriga kommentarer t.ex. målning av andra ytor, bra att veta m.m.:

Generellt:
Vidhäftning garanteras endast mot befintligt underlag efter följande av våra rekommendationer i
detta dokument, etiketter och produktdatablad.
Se produktblad på caparolfarg.se för fullständig produktbeskrivning och användaranvisningar.

GDPR – I samband med att du beställer en besiktning av Caparols Färgexpert godkänner du att vi
sparar dina kontaktuppgifter samt de uppgifter som noteras i besiktningsprotokollet. Uppgifterna
kommer att sparas i butiken där du beställer tjänsten och kommer inte att delas vidare till andra. De
kan komma att användas för att kontakta dig i ärenden som har med din beställning av besiktning
och/eller påföljande produktköp att göra. Du kan när som helst kontakta butiken och begära att dina
kontaktuppgifter tas bort.

