
Godnattpuss Sovrumsfärg
Produkt beskrivning
Godnattpuss Sovrumsfärg är en hållbar väggfärg av hög kvalité, 
speciellt framtagen för måla sovrum. Den är gjord av 100% naturliga 
ingredienser. Främst består den av hantverkskalk och andra mineraler, 
med högkvalitativa, naturliga och giftfria pigment. Kalken som används 
är dessutom bland den renaste och vitaste i världen. Färgen har också 
fått naturliga superpowers, genom ingrediensen grafen. Grafen är 
100% naturligt, framtaget med hjälp av smart vetenskap, där kraften 
från naturen utnyttjas maximalt.

Godnattpuss Sovrumsfärg är ett professionellt alternativ till både akryl- 
och silikatfärger. Den är fri från skadliga VOC och formaldehyd-
emissioner och lämpar sig särskilt väl för personer som inte tål 
kemikalier. Godnattpuss Sovrumsfärg har kalk (CL90-PL) som 
huvudingrediens och innehåller inget organiska lösningsmedel, inget 
konserveringsmedel (MI och MIC), inga mjukgörare, inga biocider/
fungicider, inga tungmetaller och ingen plast eller mikroplast.

Produktegenskaper
Godnattpuss Sovrumsfärg har unika tekniska och miljövänliga 
egenskaper, är mycket diffusionsöppen (Klass 1), har extremt god 
täckförmåga och goda appliceringsegenskaper. Produkten har ett matt 
och strukturellt utseende som liknar traditionell kalk och har en naturlig 
antibakteriell och svampdödande effekt som stödjer ett hälsosamt 
inomhusklimat.

Användningsområde 
Används inomhus på gips, fibergips, betong, lättbetong, puts och tegel, 
på tidigare "icke-filmbildande" och fastsittande färgbehandlingar samt 
tapet utan vinyl. Högblank färg och liknande bör mattas innan 
applicering.

Emballage 
Levereras i 4 L plasthinkar med tätslutna lock. Plasten är 100% 
återvunnen och 100% återvinningsbar.

Färgåtgång
12-18 m² per liter (en lager) beroende på ytans porositet. Undvik att
applicera för tjocka lager då ett för tjockt lager kan orsaka
mikrosprickor.

Bruksanvisning
Godnattpuss Sovrumsfärg appliceras med pensel, roller eller 
högtrycksspruta. Rör om färgen väl innan användning. Färgen kan 
spädas med vatten ca. 5%. Ytan måste vara ren, torr och fri från smuts 
och damm. Tidigare filmbildande behandlingar måste mattas eller tas 
bort innan målning kan börja. Absorberande underlag, samt tidigare 
målade ytor kan grundmålas med Godnattpuss Sovrumsfärg utspädd 
med 15-20% vatten. Godnattpuss Sovrumsfärg appliceras 1-3 gånger 
och är övermålningsbar efter 4 timmar vid en temperatur på 25°C och 
60% luftfuktighet. Om slipning är nödvändig ska lämplig 
säkerhetsutrustning användas och sliputrustning ska vara försedd med 
dammsugare. Utför alltid en provbehandling innan arbetet påbörjas.

Full opacitet och täckning av färgen uppnås efter de första 3-4 dagarna. 
Till en början kan färgen ibland uppfattas som lite fläckig. Ha inte 
bråttom att applicera extra lager; låt färgen härda. Två skikt räcker 
normalt på ett utspätt baslager, eller de flesta tidigare målade ytor.

Airless/sprutmålning
Tänk på att vid lägre temperaturer blir produkten tjockare och svårare 
att spruta. 
Sprayvinkel: 30º 
Sprayavstånd: 50-60 cm 
Munstycksstorlek: 0,027 i. 
Maskinens minsta effekt: 1750 W 
Maskinfilter: 30-40 mesh.

Användningsbegränsningar
Mineralunderlag/puts, mm måste vara minst 28 dagar gamla/vara vita 
och torra innan målning kan påbörjas. Godnattpuss Sovrumsfärg får 
endast användas vid temperaturer mellan +5°C och till +25°C. 
Luftfuktigheten ska vara under 80 % relativ luftfuktighet. Godnattpuss 
Sovrumsfärg får inte användas på ytor som är i konstant kontakt med 
vatten. Eventuella fuktproblem måste åtgärdas innan målning börjas. 
Godnattpuss Sovrumsfärg förhindrar inte penetrering av vattenlösliga 
färgämnen, vattenfläckar eller nikotin. Vid hög pigmentering kan små 

Densitet ISO 2811-1 1,37 ± 0,05 g / cm

pH -               12.5 ± 1

Viskositet UNE 48076 90 ± 5 K.U

Volymtorrhalt%     - 55 ± 5 %

Tvättbarhet/Nötning ISO 13300 Klass 1

Vattenångpermeabilitet EN 1062-1 Klass 1 
SD < 0,14 m

Kapillär absorption
och vattenpermeabilitet

EN 1062-1 Klass 3
w <0,1 kg / m² · h

Vidhäftningsstyrka EN 1542 0,81 N / mm

Brandmotstånd EN 13501-1  A1

Värmeledningsförmåga EN 23993 0,1 W / m · K

Udseende/finish - Kalkmatt

VOC-innehåll ASTM D2369-10             <1 g / l

VOC-utsläpp CEN/TS 16516 n.d.

MAL kod - 00-4 (1993)

SD-värde 0,01

Avfallshantering
Lämna endast tomma förpackningar med intorkade rester till 
återvinning. Rena förpackningar lämnas till plaståtervinning. Följ de 
bestämmelser som finns beträffande färgavfallshanering på din ort. 

Säkerhet
Se vårt säkerthetsdatablad på godnattpuss.se / Storegarden AB eller 
kontakta oss.

Teknisk support
Kontakta oss på godnattpuss.se / Storegarden AB med frågor.
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färgskillnader uppstå, varför det rekommenderas att avsluta 
behandlingen vid hörn eller andra naturliga övergångar. Godnattpuss 
Sovrumsfärg kan inte fläckarbetas utan att den sedan syns. Ytan måste 
vara resistent mot hög alkalinitet. Ytor som inte ska målas t.ex. trä, 
glas, kakel, metall etc. ska täckas.

Förvaring
Hållbar i minst 12 månader i sval men frostfri förvaring med tättsluten 
originalförpackning. Godnattpuss Sovrumsfärg kan förtjockas utan att 
förlora sina egenskaper. Rör alltid om innan användning. Kan förtunnas 
med vatten upp till 5%.

OBS! Undvika att låta torkad färg från hinkens insida falla ner i hinken, 
på färgen som är kvar. Torka av hinkens sidor och insidan av locket 
innan tillslutning.

Förvaras utom räckhåll för barn. 

Rengöring
Stryk ut färgrester direkt efter avslutat arbete. Verktyg rengörs med 
ljummet vatten direkt efter användning.
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