Måla vattenburet
Bra för dig – bra för miljön.

Måla
miljömedvetet,
inne som ute
När du målar med vattenburen
färg från Alcro, istället för med de
traditionella lösningsmedelsburna
färgerna, gör du dig själv en tjänst.
Du får högre färgkvalitet med optimal
glans- och kulörbeständighet, du
slipper starka dofter och du kan
flytta tillbaka till nymålade rum direkt
när du målat färdigt. Men den viktigaste
fördelen påverkar dig och din omgivning
på längre sikt – från vattenburen färg
avdunstar bara vatten.

Minsta möjliga
miljöbelastning
Alcro arbetar aktivt för att produkter och tillverkningsprocesser ska hålla högsta kvalitet i branschen och
samtidigt vara miljövänliga. Arbetet med att utveckla
vattenburen färg ligger oss därför varmt om hjärtat.
Idag är 90 procent av färgerna i vårt sortiment redan
vattenburna och vi lägger stor kraft på att ytterligare
förbättra den siffran. På alcro.se hittar du vår senaste
Miljöredovisning, där kan du läsa om vår miljöpolicy,
våra mål och vad vi har åstadkommit fram till idag.

Elisabet Sahlin, miljöchef
– År 2010 ska vi ha fasat ut de lösningsmedelsburna
färgerna ur vårt sortiment, säger Elisabet Sahlin,
miljöchef på Alcro. Idag är människor medvetna om
sin egen roll när det gäller miljöpåverkan, så nu är det
upp till oss att erbjuda färger som är bra miljöval.

Fem skäl att välja
Lägg detta på minnet: från vatten
buren färg avdunstar bara vatten. Från
lösningsmedelsburna färger avdunstar
miljöfarligt lösningsmedel, till exempel
lacknafta. Våra vattenburna färger håller
dessutom högre kvalitet och ger dig
bättre glans- och kulörbeständighet än
de gamla lösningsmedelsburna färgerna.

vattenburet
Miljövänligt att måla med
Vattenburen färg innehåller inte lacknafta. När du målar
ett normalstort hus utvändigt med lösningsmedelsburen
färg går det åt cirka 50 liter färg som innehåller cirka 18 liter
lacknafta. 20 liter lacknafta bidrar till lika mycket marknära
ozon som om en modern bil körs två varv runt jorden.
Miljövänligt att rengöra
När du har målat klart med vattenburen färg är rengöringen
enkel. Torka noggrant bort det mesta av färgresterna från
penslar och rollrar, på till exempel ett tidningspapper. Sedan
kan du rengöra dina verktyg under vattenkranen, så miljö
vänlig är vattenburen färg.
Bättre arbetsmiljö
Vattenburen färg är så gott som luktfri, till skillnad från
färger som är lösningsmedelsburna. Målar du inomhus
innebär det att du kan flytta tillbaka in direkt när du är färdig.
Bättre för gravida och barn
När du målar med vattenburen färg behöver du inte vara
orolig för dina barns hälsa, så länge du följer anvisningarna
på förpackningen. Är du gravid bör du undvika att måla
inomhus med färg som innehåller lacknafta eller sprayer med
organiska lösningsmedel. Där bör inte heller små barn vistas.
Längre mellan ommålningarna
Målar du ditt hus med vattenburen färg, enligt den systemmålning som vi rekommenderar, lovar vi att du får optimal
glans- och kulörbeständighet i många år framöver.

Sober Natur Täckfärg – bästa miljöval för dina väggar
Den här lättmålade, matta väggfärgen är ett av många kloka
miljöval ur vårt sortiment. På alcro.se hittar du fler produkter
som är miljöanpassade.
Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som sköts
av ett icke vinstdrivande bolag på uppdrag av regering och riks
dag. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller högt ställda
krav genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök.

EU-Blomman EU:s miljömärkningskrav för inomhusfärger.
Märkningen finns endast på produkter som visar goda resultat vid
inomhusbruk och har en dokumenterad begränsad användning av
farliga ämnen och organiska lösningsmedel.
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Astma- och Allergiförbundet Flera av våra färger har fått
Astma- och Allergiförbundets rekommendation. Det innebär att:
• Färgens innehåll är granskat och har godkänts av allergiexperter.
• Emissionen från den målade ytan är så låg att den inte är
mätbar efter 4 veckor.
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