
En förbehandling till Herdins Järnvitriol 
- som ger resultat direkt!  

Järnvitriol är en färgsättning som används på obehandlat eller impregnerat 
trä för att ge en kulör lika som den naturen ger obehandlat virke med tiden.  
I kombination med Aktivatorn ger färgsättningen resultat direkt och är ett 

enkelt alternativ för en kostnadseffektiv och underhållsfri behandling.

• Grånad direkt även på trä i  
  skugga.

• Enkel att applicera.

• Miljövänligt, då produkten är 
  baserad på växtämnen.
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Underlag

Obehandlat trä och  
tryckimpregnerat trä utomhus 

(dock ej på altan).

Åtgång
1 förpackning á 20 gram 
räcker till ca 30-60 m².

Förpackning
Kapsel, 20 gram.

Torktid
Efter två timmar kan du 

applicera Herdins Järnvitriol.

Innehåll
Växtämnen.



KUNDERNAS TRE 
VANLIGASTE FRÅGOR 

Hur applicerar jag produkten?
 Exempel vid fasad: 
Täck fönster och dörrar med 
skyddsplast. Lös upp pulvret i 
ljummet vatten och rör om  
ordentligt. Rör om med jämna 
mellanrum. 
Applicera med pensel eller 
tryckspruta. Börja alltid nerifrån 
och arbeta uppåt!  

Fungerar proukten på platser 
som i skugga?
Ja! Produkten är perfekt för just 
detta ändamål. Grånad direkt! 

Går produkten att använda på 
staket / spalje / impregnerat?
Ja, det går utmärkt!  Tänk på 
att alltid applicera nedifrån och 
uppåt!

Tänk på att inte applicera  
Herdins Aktivator & Järnvitriol  
på altangolv. 

Gör så här: 
• En förpackning Aktivator blandas i 10 liter varmt vatten. Löses upp vid ca 40-50 grader varmt.  
• Rör om blandningen noga, applicera med pensel eller tryckspruta.
• Börja applicera nerifrån på panel så jämnt som möjligt. Vid behov kan några droppar diskmedel/såpa tillsättas  
  för bättre inträngning.  
• Låt behandlingen torka innan påläggning av Järnvitriol. 
 
Aktivatorn kan appliceras vid frostfri väderlek.

Hantering & Lagring
Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen, ej över normal rumstemperatur. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering
Lämnas till förpackningsåtervinningen. Kapseln är i papp och resterande sorteras som plast.

Tänk på att
Aktivatorn är infärgad för att lättare se var man utfört behandlingen. Färgen kommer att försvinna med tiden. 
Behandlingen med Aktivator och Järnvitriol är en kemisk behandling och ska inte liknas vid en ytbehandling 
med lasyr eller täckfärg. Slutkulören kan variera beroende på träets sort och kvalitet.
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GÖR SÅ HÄR

För mer info gå in på; herdins.se

Herdins Färgverk AB • Sundbornsvägen 8, 791 47 Falun • mail@herdins.se • herdins.se 
Inspiration, DIY, återbruk: @herdinsfargverk • #herdins


