
Nordic QVFR Klar/Vit 

Flamskyddande lack/färg B-s1,d0

Svensk distributör:
EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon/Fax: 0303 65 420 | www.eldochvatten.se

PRODUKTBESKRIVNING

Nordic QVFR Klar och Vit är vattenbaserad flamskyddande färg/lack. Testad och klassificerad till B-s1,d0. Nordic QVFR 
levereras som ett 2-partssystem.

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

TG 1450

Bruksområde:
För inomhusbruk på trä och träbaserade underlag. Flamskyddsbehandling för tidigare målat eller nytt trä. Inget 
ytterligare topplager nödvändigt. Kan användas utan primer på barrträ.

Applicering:
Läs separat bruksanvisning och på burken för korrekt applicering och filmtjocklek.
Nordic QVFR Vit kan appliceras med pensel, roller eller färgspruta. 

Lagring:
5-30°C i inomhusklimat, se till att burken är väl förseglad. Skyddas från frost.

Hållbarhet: 
6 månader från produktionsdatum. Notera att vi rekommenderar att färgen/lacken används så snart som möjligt efter 
leverans. 

Avfallshantering:
Avfall hanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Släpp inte ut produkten i ytvatten eller i avloppet. Avfallskod 08 01 11*

UNDERHÅLL

Initialt:
Låt färgen/lacken torka ordentligt innan någon som helst rengöring sker.

Rengöring av behandlade ytor:
Ytor målade med Nordic QVFR kan rengöras med en väl urvriden trasa. Använd ett milt rengöringsmedel och ljummet 
vatten. Undvik att skada ytlagret, skrubba inte alltför hårt.  

Underhåll:
Underhåll beror på exponering och slitage. Underhåll ska därför ske enligt behov: se till att ytan är ren och dammfri. 
Måla sedan med ett lager Nordic QVFR 2, 100 μ våtfilm. 

Åtgärd vid eventuella skador: 
Små repor eller skador och allmän nötning över tid påverkar inte brandskyddet. Större skador på den målade ytan ska 
målas om med ett nytt lager Nordic QVFR 2, 100 μ våtfilm. 
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ÖVRIG INFORMATION

Produkter i detta dokument:
Nordic QVFR Klar 1 + 2
Nordic QVFR Vit 1 + 2

Hälsa och säkerhet:
Vänligen läs Säkerhetsdatabladet och informationen på etiketten. 
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15
  
VOC för levererad produkt:
VOC-innehåll Nordic QVFR Klar: <10 g/lit.
VOC- innehåll Nordic QVFR Vit 1: <10 g/lit.
VOC- innehåll Nordic QVFR Vit 2: <30 g/lit.
EU gränsvärde för kategorin (A/i) är 140 g/lit.
Nordic QVFR Klar och Nordic QVFR Vit är testade av RI.se för emissioner till inomhusluft i enlighet med  
produktstandard EN 16402:2013, resultaten möter kraven hos Byggvarubedömningen.

Friskrivning från ansvar:
Informationen i detta dokument är utformat i hänseende till bästa tillgängliga information, baserad på vår erfarenhet och kunskap. De produkter vi 
levererar är att betrakta som ofärdiga eftersom de måste påföras av kund, det är omöjligt för oss att kontrollera hur och var produkten påförs. Vi kan 
enbart garantera kvaliteten på den produkt vi levererar. Små justeringar kan ske för att möta lokala krav och vi har rätten att ändra vissa data utan att 
meddela oss i förväg. 
Det åligger kunden att läsa de dokument som följer godset: säkerhetsdatablad, tekniskt datablad och bruksanvisning samt information på emballaget. 
Kunden måste därefter ta eget ansvar för att produkten är lämplig för det tänkta bruksområdet. Alla dokument finns på www.eldochvatten.se 
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NORDIC QVFR LOGGBOK

LOGGBOK FÖR PROJEKT

Yta som behandlats: 

Projekt:

Produkt:

Pigmentering (om någon):

Våtfilm (WFT) påförd:

Batchnummer / produktionsdatum:

Måleriarbete utfört av (firma): Underskrift

Datum: Namn och position:


