
Skonsam förtunning
222

Användningsområden:
Använd Skonsam Förtunning 222 på alla områden där 
du tidigare använt terpentin eller balsamterpentin, 
lacknafta eller alifatnafta, thinner eller aceton. 

Fakta:
Skonsam Förtunning 222 är luktfri 
(mindre än 0,01% aromater). 
Du uppnår du samma resultat som med andra förtunningar 
utan att utsätta dig för samma risker. Skonsam Förtunning 
222 innehåller inga skadliga terpener, ingenting annat än 
rena isopara�ner. Isopara�ner hör till de skonsammaste 
förtunningar som över huvud taget �nns. Skonsam 
Förtunning 222 avdunstar långsammare än andra 
förtunningar. Detta bidrar till en bra arbetsmiljö.

Ingvar Hurtig, förre professorn vid Kungl. Konsthögskolan, 
har testat isopara�nerna i Skonsam förtunning 222 
och bekräftar:

• minskad allergi-risk
• bättre hygieniskt gränsvärde
• påverkar inte oljefärg negativt ur konservatorssynpunkt
• det behövs inte större mängder Skonsam Förtunning 222 
för samma e�ekt

Bruksanvisning:

Utspädning av färger och naturoljeprodukter:

Använd FärgRikets förtunning till utspädning av 
konstnärsfärger, till att blanda halvolja (50% linolja - 50% 
Skonsam Förtunning 222) och till rengöring av penslar 
och verktyg.

Att tillföra förtunning till färger, lasyrer eller lacker ökar 
benägenheten att pigmenten bildar bottensats. Skonsam 
Förtunning 222 skall därför alltid tillföras färgen i små 
portioner. Använd Skonsam Förtunning 222 för justering 
av viskositeten av färger och sprutlacker. Vid avfettning 
och vid borttagning av fläckar använd skyddshandskar. 
Använd inte någon förtunning till att rengöra händer 
eftersom den torkar ut huden. 

     Tips! 
Du kan spara förtunning:

Tvätta penslar och verktyg i en stor burk eller hink 
med lock.Låt pigmenten sjunka till botten. 
När förtunningen är helt klar och allt pigment ligger 
på botten av kärlet kan du hälla över den rena 
förtunningen i ett nytt kärl och endast slänga 
pigment och oljerester.

På detta sätt kan du använda Skonsam Förtunning 
222 om och om igen. Bara du kommer ihåg att hålla 
burken väl tillsluten.

     Tips! 
Rengöring av händer och ansikte:

Använd INTE förtunning för rengöring av händer och 
ansikte!

Händer eller ansikte rengörs bäst med hjälp av ren 
matolja: Gnid händerna i lite ren matolja (alternativt 
margarin eller smör) tills all färg har lösts upp. 
Tillsätt sedan lite flytande tvål och gnid tills oljan och 
tvålen har blandats väl. Nu kan du skölja händerna 
med ljummet vatten och tvätta dem en gång till med 
endast tvål och vatten. Även små penslar kan rengöras 
på detta sätt. 

Säkerhet:
Skonsam Förtunning 222 är brännbar. 
Avlägsna antändningskällor vid applicering och sörj f
ör god luftväxling. Ska hållas borta från barn. Rester 
ska inte hällas i avlopp eller på marken.

Bruksanvisning
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