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SundaHus erbjuder fastighet s ägare 
ett brett utbud av tjänster för 
medvetna materialval. En helhets
lösning för att systematisera arbetet 
med att fasa ut farliga ämnen i en 
byggnads hela livscykel.  
www.sundahus.se

Uppfyller högt ställda  
miljökrav på tillverkning och  
innehåll, samt funktionalitet och 
kvalitet. Sammantaget miljö mässigt 
godkänt kemiskt innehåll och 
livslängd på produkten tillkommer. 
www.svanen.se

M1klassificeringen påvisar att  
byggnadsmaterialen motsvarar de 
mest krävande klassificeringarna för 
utsläpp och lukt. Klassificeringen 
inkluderar kriterierna för VOCnivåer, 
formal dehyd, ammoniak och lukt.  
tikkurila.se/industri/produkter/
m1produkter
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TIKKURILAS MILJÖ-
ARBETE

Byggvarubedömningen bedömer 
produkter som är relaterade till 
byggkonstruktioner utifrån dess 
kemiska innehåll och miljö påverkan. 
Byggvarubedömningens innehållskrav 
för acceptans nivån har samma krav 
som BASTAregistrets högt ställda 
krav gällande kemiskt innehåll. 

www.byggvarubedomningen.se/

I registret finns produkter som 
klarar systemets högt ställda krav 
gällande kemiskt innehåll som 
begränsar utfasningsämnen i 
byggprodukter. 

I BASTA ställs även krav på 
ämnen som är allergi framkallande, 
akut eller kroniskt toxiska och 
miljöfarliga, samt för flyktiga 
organiska ämnen. 

www.bastaonline.se/

Med ansvar om miljön, samhällsnytta och 
lokal förankring erbjuder vi miljömärkta 
och miljöbedömda produkter. I kombination 
med tekniskt kunnande och pålitlig support 
hjälper vi våra kunder att lyckas.
Vi på Tikkurila arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan genom 
ansvarsfulla val under såväl produktion som vid val av råvaror. Vi vill genom hög 
kvalitet på våra produkter bidra till slitstarka ytor som håller länge och därmed 
kan målas mer sällan. 

Certifierad Målad Panel. Ett 
kvalitets säkringssystem för 
Industriellt målade panelbrädor. 
Systemet ställer höga krav på 
träråvaran, färgen, fuktkvoten och 
processen av den industriella 
ytbehandlingen. Tredjeparts
kontroll utförs av ett oberoende 
verksamhet. 

www.svenskttra.se/
byggmedtra/byggande/
certifieradmaladpanel/
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METALL

Duasolid 50

Isocyanatfri produkt som appliceras 
som enskiktsfärg.

• God korrosionsbeständighet
• Lätt att applicera 

 
 

 

Fontecoat EP 50

En enskikts vattenburen tvåkompo
nents epoxitäckfärg. 

• Miljövänlig (låga VOCutsläpp)
• Utmärkt vidhäftning och yttolerans 

 
 

 

Fontecryl AP

En vattenburen, snabb torkande 
akrylgrundfärg för ytor som innehåller 
aktiva rostskydds pigment.

• God vidhäftningsförmåga
• Grund, mellan eller täckfärg på 

ytor som utsätts för hög belastning
• Även lämplig som enskiktssystem 

 

Fontecryl SC 50

En vattenburen, enkomponents 
snabbtorkande alkydmodifierad 
akrylat färg med speciella rostskydds
pigment.

• Zinkfosfatfri
• Enskiktsfärg 

 

 

Fontecryl SCEF 50

En vattenburen, enkomponents 
snabbtorkande alkydmodifierad 
akrylatfärg med rostskyddspigment. 

• Zinkfosfatfri
• Enskiktsfärg 

 

    

Fontefire ST 601

Vattenburen tunn film svällande 
brandskyddsfärg för effektivt skydd 
mot cellulosabrand. Expanderar vid 
värme expanderar och skapar ett 
isolerande skumskikt.

• Kostnadseffektiv
• Låga VOCutsläpp
• Testad och godkänd enligt ETA

Fontedur HB 80

En tvåkomponents vattenburen 
polyuretantäckfärg.

• Överlägsen glans och kulör
beständighet

• Hållbar och lättrengjord yta 
 

Fontecryl SCMR 10

En vattenburen, enkomponents 
snabbtorkande akrylbaserad färg som 
innehåller aktiva rostskyddspigment.

• Snabbtorkande och hög vattenbe
ständighet 

• Bra vidhäftning och korrosions
skyddande 

• Hög kulörbeständighet

 

Fontecoat FD 20

En tvåkomponents halvmatt vattenbu
ren epoxifärg för metallytor. 

• Mycket snabbhärdande
• Utmärkta vidhäftningsegenskaper 
• Mycket god beständighet mot 

mekanisk och kemisk belastning 
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Temacoat Primer

En tvåkomponents hartsmodifierad 
epoxifärg som innehåller rostskydds
pigment.

• Epoxi som kan appliceras i tjocka 
skikt på olika ytor

• Godkänd enligt NORSOK
• Flexibel övermålningstid 

 

 

Temacoat GPLS Primer

En tvåkomponents polyamidhärdad 
epoxigrundfärg som kan appliceras 
i tjocka skikt, innehåller rotskydds
pigment.

• Utmärkt vidhäftning till olika typer 
av ytor

• Flexibelt övermålningsintervall
• MEDcertifierad, brytbar

 

Temacoat GPLS MIO

En tvåkomponents polyamidhärdad 
epoxifärg pigmenterad med järn
glimmer.

• Flexibelt övermålningsintervall
• Robust och tillförlitlig 

 
 

 

Temacoat RM 40

En tvåkomponents hartsmodifierad 
epoxifärg.

• Kan användas som enskikts
system

• CEmärkt, lämplig på betong
• Lämplig för objekt under vatten 

 

Temacoat SPA 50

En tvåkomponents hartsmodifierad 
epoxifärg.

• God vidhäftning till olika ytor
• God mekanisk och kemisk 

beständighet 
 

 

Temacoat 50

En tvåkomponents hartsmodifierad 
epoxifärg som innehåller rostskydds
pigment.

• God vidhäftningsförmåga
• Grund, mellan eller täckfärg på 

ytor som utsätts för hög belastning
• Även lämplig som enskiktssystem

 

Temabond ST 200

Yttolerant epoxifärg med hög volym
torrhalt.  

• God kemikalie och nötnings
beständighet 
 
 

Temabond ST 300

Yttolerant brytbar epoxifärg.

• God kemikalie och nötnings
beständighet 
 
 

Temacryl AR 50

En fysiskt torkande, enkomponents 
halvblank akrylbaserad täckfärg.

• Lätt att applicera
• Kan användas vid låga  

temperaturer 
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Metall

Temalac FD 50/80

En snabbtorkande enkomponents 
rostskyddande blank alkydtäckfärg.

• Kan användas som enskiktsfärg
• Lätt att applicera 

 
 

 

Temalac ML 90

En högblank enkomponents alkydtäck
färg. 

• Utmärkt kulör och glans
beständighet

• Lätt att applicera 

 

Temaline EPL 100

En tvåkomponents fenolepoxifärg.

• Hög värmebeständighet
• Hög kemikaliebeständighet
• CEmärkt. Lämplig för betong 

Temanyl MS Primer

En enkomponents modifierad 
vinylgrundfärg.

• Kan användas vid låga  
temperaturer

• Lämplig för användning under 
vatten

Temalac SCF 40

En enkomponents alkydfärg med 
hög volymtorrhalt som innehåller 
rostskyddspigment.

• Enskiktssystem för stålytor, både 
inomhus och utomhus

• Goda appliceringsegenskaper
• Lätt att applicera i tjocka skikt 

 

Temadur 50/90

En tvåkomponents halvblank/blank 
polyuretanfärg, härdare alifatisk 
isocyanat.

• Kan användas som enskiktsfärg
• Metallickulörer i matta versioner
• MEDcertifierad 

Temadur 20

En tvåkomponents polyuretanfärg som 
innehåller rostskyddspigment, härdare 
alifatisk isocyanat.

• Kan användas direkt på metall
• Metallickulörer i matta versioner
• MEDcertifierad 

Temadur 10

En tvåkomponents polyuretanfärg som 
inne håller rostskyddspigment.

• Kan användas direkt på metall
• Metallickulörer i matta versioner
• MEDcertifierad 
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Temathane 50

En tvåkomponents halvblank 
polyuretan färg, härdare alifatisk 
isocyanat.

• Utmärkt motståndskraft mot 
vittring/nötning

• ickekritande, lätt att rengöra 

Temaprime EE

En snabbtorkande enkomponents 
rostskyddande specialgrundfärg.

• Goda rostskyddsegenskaper 
• Utmärkt vidhäftning till olika typer 

av substrat
• Snabbtorkande

Temaprime EUR

En snabbtorkande enkomponents 
rostskyddande alkydgrundfärg.

• För snabba produktionscykler
• Goda rostskyddsegenskaper
• Har MEDcertifikatsnummer  

  

Temathane PC 80

En tvåkomponents polyuretanfärg med 
hög torrhalt, härdare alifatisk isocyanat.

• God kulör och glans beständighet
• Klarar tuff klimatpåfrestning
• Utmärkt motståndskraft mot 

kritning och nötning

Temazinc 99

En tvåkomponents polyamidhärdad, 
zinkrik epoxifärg.

• Godkänd enligt NORSOK
• Zinkhalten överskrider kraven i 

ISOstandard 129445 

Temazinc EE

En enkomponents zinkfärg.

• Grundfärg för bättringsmålning för 
stål grundat med zink

• Katodiskt skydd för stål 



*Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
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Trä

Pinja Color Plus

En vattenburen brytbar halvtransparent 
trälasyr.

• Djupa och intensiva Super Colors 
• Skyddar trä effektivt
• Exceptionellt hög UV och väder

beständighet
• Listad i Svanen*

 

Akvilac FD 25

En vattenburen enkomponents 
akrylatlack.

• Skapar en klar och slät yta
• Utmärkta blockningsegenskaper  

och kemisk resistens 

  

Akviwax

För hyvlade och sågade produkter 
inomhus.

• God fukt och smutsbeständighet
• Innehåller naturvax 

 

  

Akvitop DS 25

En enkomponents, vattenburen 
akrylbaserad täckfärg för färgglada, 
jämna ytor.

• Lätt att applicera
• Brytbar till tusentals kulörer
• För övermålning av Fontefire WF 

brandskyddsfärg

 

Akviwax Satin

Ett naturvaxskydd för träytor inomhus i 
fuktiga omgivningar.

• För fuktiga inomhusområden
• Innehåller naturvax 

 
 

  

Diccoplast 30 TIX

En tvåkomponents, syrahärdad 
täckfärg.

• Snabbtorkande topplack för 
möbler, dörrar och andra trä och 
fiberpanelsytor

• Slitstark färg med utmärkta 
fyllningsegenskaper

Diccoplast Plus TIX

En tvåkomponents, syrahärdad primer.

• Lättanvänd primer med överlägsna 
fyllningsegenskaper

• Lätt att slipa 
 

Fontefire WF

Vattenburen svällande brandskydds 
färg. När Fontefire WF utsätts för 
värme expanderar den och bildar ett 
isolerande skikt av skum.

• Brandreaktionsklass Bs1, d0
• Skyddar ytan mot mögel, alger och 

andra mikrober 

 

Merit Topas 25

En tvåkomponents syrahärdad klarlack.

• Goda fyllnadsegenskaper
• Snabbtorkande klarlack
• Fri från aromatiska lösningsmedel
• Listad i Svanen* 
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Pinja Flex Combi 35

En enkomponents, vattenburen 
akrylat färg med utmärkta vidhäftnings
egenskaper.

• Mycket god väderbeständighet
• En produkt för grundmålning och 

täckmålning
• Listad i Svanen* 

 

Pinja Flex 30

En enkomponents vattenburen 
akrylatfärg.

• Flexibel färg för fönster och 
ytterdörrar

• Snabbtorkande täckfärg med goda 
staplingsegenskaper 

 

Pinja Flex Primer

En vattenburen akrylatprimer.

• Snabbtorkande och flexibel 
vattenburen grundfärg

• Lätt att slipa 
 

 

Pinja Pro

En vattenburen akrylatfärg för 
utomhusbruk.

• Mycket god väderbeständighet 
• Skyddar mot fukt, UV och smuts
• Zinkoxidteknologi för långvarigt 

skydd 

  

Pinjadur 30

En tvåkomponents, vattenburen 
topplack.

• Glans- och kulör beständighet vid 
klimatbelastning

• Lättrengjord och icke-kritande
• Motverkar kåd- och kvistgenomslag 

 

Pinja Pro Primer

En allround vattenburen grundfärg för 
finsågat trä.

• Grundfärg för väggbeklädnader
• Flexibel alkydprimer
• Kan användas före applicering av 

täckfärger 
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Trä

*Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Pinja Universal Primer

En vattenburen alkydprimer.

• Kostnadseffektiv primer för 
väggbeklädnader

• Kan målas över både med 
vatten och lösningsmedelsburna 
täckfärger.

 

Pinja Protect G

En vattenburen allround alkydprimer 
som säkerställer högkvalitativa resultat. 
 

• Uppnå det mest hållbara färg
systemet genom att använda 
täckfärger från Alcro och Beckers

SV
AN

ENMÄRKET

 

Pinja Protect GM

En vattenburen allround alkydprimer 
som säkerställer högkvalitativa resultat. 
 

• Uppnå det mest hållbara färg
systemet genom att använda 
täckfärger från Alcro och Beckers 

SV
AN

ENMÄRKET

   

Pinja Protect M 20

En vattenburen akryl för skydd av trä 
upp till två år före toppbeläggning.

• För mellanstrykning inför målning 
av Alcro och Beckers fasadfärger

• Innehåller konserveringsmedel
• Snabbtorkande 

SV
AN

ENMÄRKET
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Ultra Pro

En vattenburen enkomponents 
akrylat täckfärg för utomhusbruk med 
optimerade täckegenskaper.

• Extremt låg vattenabsorption, 
standard EN 927

• Snabb målningsprocess
• Utmärkt väderbeständighet 

  

Ultra Pro 30

En vattenburen enkomponents akrylat
täckfärg för utomhusbruk med optimal 
kvalitet i förhållande till pris.

• Utmärkt väderbeständighet  
standard EN 927

• Extremt låg vattenabsorption, 
standard EN 927

• Torkar även utan ugn

  

Ultra Pro H10

En vattenburen enkomponents akrylat 
täckfärg för utomhusbruk.

• Kort produktionstid
• Extremt låg vattenabsorption, 

standard EN 927
• Förhindrar vattenupptag via 

kanterna

Pinja Wood Stain

En vattenburen grundolja/semi
transparent trälasyr för träytor utomhus 
som ger ett genomskinligt, färgrikt 
skydd till trä.

• Snabbtorkande bets för trä
• Skyddar träytan
• Listad i Svanen* 
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Golv

Fontefloor EP 100

En tvåkomponents, vattenburen 
epoxi färg.

• Klarar måttlig mekanisk och 
kemisk belastning

• Diffusionsöppen
• Skyddar både golv och väggar

  

Temafloor 400

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
universal epoxiklarplast.

• Lämplig som primer, bindemedel 
och topplack i bland annat våra 
färgsands system

 

Temafloor P300

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
epoxibeläggning.

• Självutjämnande
• Utmärkt friktions och kemikalie

resistens 

 

Temafloor 150

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
epoxifärg.

• Utmärkt motståndskraft mot kraftig 
nötning

• Tål +70 °C torr värme och +60 °C 
vid nedsänkning 

 

Temafloor 500M

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
epoxibeläggning.

• God nötningsbeständighet
• Självutjämnande ytbehandling
• Utmärkt beständighet mot kemisk 

och mekanisk belastning

Fontedur FL Matt

En tvåkomponents, vattenburen 
polyuretanlack.

• Lätt att hålla ren
• Miljö och användarvänlig
• Genomtränglig för vattenånga 
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Temafloor 200 Primer

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
epoxiprimer.

• Snabbtorkande primer
• Utspädd Temafloor 200 primer  

tränger väl in i betongens porer 
och tätar ytan 

 

Temafloor PUUV

En självutjämnande tvåkomponents 
polyuretanfärg med hög UVresistens.

• Beständig mot UVstrålning
• God stöt och slitagetålighet
• Tål mekanisk och kemisk  

belastning 

 

Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkom
ponents polyuretanfärg.

• God slagtålighet
• God nötningsbeständighet
• Tål mekanisk och kemisk  

belastning
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Tak

Acoustics

En enkomponents vattenburen, 
funktionell, ljuddämpande beläggning 
för högtrycksapplicering.

• Används där vibrations och 
bullerproblem förekommer.

   

BioRid Spray

En vattenburen, funktionell beläggning 
som innehåller mikroporer, vilka 
eliminerar fukt och håller ytan torr. 

• Skyddar färgfilm från mögel
kontaminering

 

Biowash

Ett rengöringsmedel avsett för bort
tagning av mögel och alger.

• Färglös och luktfri

 

BioRid

En vattenburen, funktionell beläggning 
som innehåller mikroporer, vilka 
eliminerar fukt och håller ytan torr. 

• Skyddar färgfilm från mögel
kontaminering
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GrafoTherm

En enkomponents, vattenburen, 
funktionell, kondenshindrande 
beläggning.

• Utmärkt fuktabsorptionskapacitet 
 

  

Panssari Akva

Akrylbaserad täckfärg.

• Beständig mot UVstrålning
• Hållbar och flexibel färgfilm
• Smutsavvisande

   

Iso AClean

Vattenspädbart rengöringsmedel.

• Effektiv rengöring
• Enkel och snabb att använda

 

Proseal

ProSeal är en vattenburen grundfärg 
med god penetrerande egenskaper. 

• En unik grundfärg för Bio
Ridsystemet 

Rostex Super Akva

Vattenburen, snabbtorkande rost
skyddsfärg för vattenburna täckfärger.

• Aktiva rostskyddspigment
• Lämpar sig även för målning av 

koppar, mässing och rostfritt stå



Metall
Fontecoat EP 50 

Fontecoat EP 80 

Fontecoat FD 20 

Fontecryl 25 

Fontecryl SC 50 

Fontecryl SCEF 50

Fontecryl SCMR 10 

Fontedur HB 80 

Fontedur FL Matt

Fontefire ST 60 

Fontelac QD 80 

Fontezinc 85 

Golv
Fontedur FL Matt

Fontefloor EP 100 

Fontefloor EP Clear 6L

Fontefloor EP Hardener 

Fontefloor PU Cem 4 

Fontefloor PU Cem 69

Fontefloor PU Cem B 

Fontefloor PU Cem C 

Fontefloor PU Cem Cove 

Fontefloor PU Cem D 

Fontefloor PU Cem Primer

Fontefloor PU Matt 

Fontefloor PU Matt Hardener

Tak
ClimateCooler

Isonit (MasterSolution)

ISO AClean

Panssari Akva

Isoxyde

Trä
Akvi Color ATS

Akvi Isolator

Akvi Primer

Akvi Primer MP

Akvi Primer TIX

Akvi Top DS 25

Akvilac FD 25

Akvilac FD 70

Akvilac FDJ 10

Akvilac FDJ 25

Akvilac WF 10

Akviwax Satin

Colorwood

Fontefire WF

Pinja Color Plus

Pinja Combi AW 20

Pinja Flex 30

Pinja Flex Combi 25

Pinjaflex Combi 35

Pinja Flex Primer

Pinja Pro

Pinja Pro Primer

Pinja Protect G

Pinja Protect GM

Pinja Protect M 20

Pinja Wood Stain

Pinjadur 30

Pinjadur Primer

Pinjalac HB 30

Pinjalac HB 30

Ultra Pro

Ultra Pro 30

Ultra Pro H10
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Vattenburna produkter



Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som hjälper dig förverkliga dina projekt. 
Oavsett om du behöver teknisk rådgivning, hjälp med standarder, föreskrifter, 
färgdesign eller prover, kommer vi att stödja dig under hela processen för att 
säkerställa optimal prestanda för våra produkter. 

Kontakta din lokala Tikkurilarepresentant för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att 
hitta en lösning som passar just dina behov. 

www.tikkurila.se

Tikkurilas experter 
till din tjänst 



OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och  
professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio 
länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra 
produkter tillgängliga i 40 länder. 

Tikkurila Sverige AB 
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM 
Tel: 08775 63 21 | seorder@tikkurila.com 
www.tikkurila.se

Följ Tikkurila Sverige Industri  
på LinkedIn
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