Vi jobbar aktivt med
passivt brandskydd!

Gullmarsstrand Hotell och Konferens i Bohuslän.
Behandlad med QVFR Vit till B-s1,d0

Förskolan Eternellen i Ronneby.
Behandlad med QVFR Klar till B-s1,d0

QVFR: Flamskyddsfärg inklusive topplager
Eld&Vatten introducerar QVFR, en
flamskyddsfärg/lack som ger trä
brandklassningen B-s1,d0. QVFR är
en tvåpartsfärg som har topplager
inkluderat i andra strykningen.
Enkelt som 1, 2... klart.

kvadratmeter färdigbehandlad yta.
QVFR vit har en matt finish. QVFR klar har en
halvblank yta.
Om man vill ha en kulör som inte går att bryta
med vit bas, då föreslår vi att man målar ytan
enligt önskemål, sedan brandskyddar med
QVFR klar.

Visst finns det begränsningar. QVFR är till
exempel bara ägnad för innomhusbruk.
QVFR möter de höga förväntningar vi har på
våra produker: Det är en vattenbaserad färg/
lack som går att spruta, rolla eller pensla på.
Med bara 85 my våtfilm QVFR per lager blir
ekonomin också god, varje liter täcker sex

FLERA PROJEKT REDAN SKYDDADE
Vi har redan levererat QVFR till flera stora
projekt och responsen har varit fantastisk.
Hela interiören på Gullmarsstrand Hotell
& Konferens är bebandlad med QVFR Vit.
Förskolan Eternellen i Ronneby kommun och
träpanelerna i salongen på Storsjöteatern i

www.eldochvatten.se

Östersund har lackats med QVFR Klar för ett
osynligt skydd till B-s1,d0.
VILKA ÄR VI?
Eld&Vatten jobbar aktivt med passivt
brandskydd. Våra produkter möter svenska
krav och vi arbetar med våra leverantörer för
att säkerställa bästa möjliga miljöklass, utan
att göra avkall på kärnan: gott brandskydd.

Ring eller mejla Eld&Vatten för mer
information:
telefon: 0303 65420
mejl: info@eldochvatten.se

DET HÄR ÄR QVFR:

BODY

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata
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Produktnamn: QVFR vit flamskyddsfärg, QVFR klar flamskyddslack

QVFR är flamskyddande färg och lack. (Vit färg eller
klar lack.) Med två lager färg eller lack kan man ge
träbaserade underlag brandklassning B-s1,d0.
QVFR påförs i två lager som levereras i separata
burkar. Första lagret är rent flamskydd, andra lagret
är flamskydd samt topplager. Slutresultat för vit färg
är en matt yta, för klar lack är finishen halvblank.
QVFR är testat på tidigare målade ytor.

Förtunning:
Densitet:
Övermålningsbar:
Skyddsutrustning:
Torktid:
Rengöring:

Vatten
Egenvikt QVFR Vit är 1,29 kg/liter. Egenvikt QVFR Klar är 1,03 kg/liter
Efter 3-6 timmar, säkerställ att QVFR 1 torkat innan QVFR 2 påförs
Skyddskläder
Beröringstorr efter 1-2 timmar (23° C och 50 % Rh)
Ljummet vatten & tvål

Förvaring: 5-30° C.
Lagringstid: 1 år i obruten förpackning

Storsjöteatern i Östersund. Behandlad med QVFR Klar till B-s1,d0

FA K TA I KO R T F O R M AT
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
QVFR finns som vit färg och klar lack. QVFR är
avsedd för inomhusbruk och behöver inget
täcklager.
Produkten möter klassificering B-s1,d0 EU
Standard EN13501–1:2007 + A1:2009,
EN13823:2010 SBI och EN11925-2:2010
antändlighet.
QVFR är testad på tidigare målat barrträ.
QVFR fungerar väl över existerande färglager.
QVFR är en tvådelslösning och måste
appliceras i rätt ordning: QVFR1 följt av
QVFR2. Glansgraden för QVFR klar är
halvblank och för QVFR2 vit är den matt.

Max luftfuktighet
vid applicering

BRUKSANVISNING:
Rör om noggrant i färgen före och under
arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt
från damm. Strykut färgen jämnt över ytan
och mät regelbundet så att det påförs 85μ våt
färg i varje lager. Var noga med att varje lager
torkat innan nästa lager målas.
För att uppnå B-s1,d0 skall QVFR läggas på
1 x 85 μ våt film per lager, QVFR1 i första
stryket, QVFR2 i andra stryket, motsvarande
12 m² / liter per lager. Applicering med
pensel, roller eller färgspruta, munstycke i
storlek 2.5-3 mm. Vid sprutmålning, tillsätt
upp till 5% vatten.
QVFR Klar kommer att se vit ut när den
påförs, den torkar helt klar.

Max fuktighet i material
som behandlas

www.eldochvatten.se

FÖRBEHANDLING:
Rengör noggrant och se till att det är
torrt och fritt från damm, rester av
fett, rengöringsmedel och bonvax.
Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor
slipas med slippapper nr 120-170.
Om osäkert vad tidigare färglager består av,
använd primer HWAP (vattenbaserad).
Vi rekommenderar provmålning på en liten
yta för att säkerställa färgens vidhäftning och
utseende.
Ring eller mejla Eld&Vatten för mer
information.
telefon: 0303 65420
mejl: info@eldochvatten.se

Lägsta temperatur för
applicering

