
 

 – helmatt yta som är säker och hållbar
Fibrite Airless 

Fibrite Airless
En hållbar ekologisk färg eller puts för 
inomhusbruk som sprutas på väggar och 
tak. Airless finns i massor av kulörer och 
passar utmärkt istället för väv, färg och 
tapet. 

Fibrite Airless används i såväl 
nyproduktion som renovering. Den 
passar på platser med höga krav på 
brandskydd och där en sund 
inomhusmiljö och enkelt underhåll står i 
centrum.

Brandsäker och trygg
• Uppfyller kraven för brandklassen       

B-s1, d0.

• Återskapar brandklass B-s1,d0 på ytor 
som målats över många gånger och 
därmed förlorat sitt brandskydd.

• Perfekt för trapphus. Fastigheter med 
fler än två plan är förlagda enligt 
Boverket att ha brandskyddande ytskikt 
i utrymningsvägar. 

Enkel att underhålla
• Eftersom Fibrite Airless inte påverkas av 

solens UV-strålar behåller den färgen 
länge. 

• Den är antistatisk och suger därför inte åt 
sig damm. 

Mögelresistent
• Fibrite Airless är naturligt mögelresistent 

och diffusionsöppen.

• Avger inga emissioner.

Ett smart val
Genom en snabb applicering, ett enkelt 
underhåll och lång livslängd blir effekten en 
förlängd underhållscykel. Faktum är att 
livslängden många gånger är över 20 år.

Fler referensobjekt visas på vår hemsida  www.fibrite.se
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Fibrite AB Telefon E-post
Granbacken 08-668 68 40 ps@fibrite.se www.fibrite.se
749 51 Grillby

Fibrite Airless är resultatet av mer än 40 års forskning och utveckling
Ett vattenbaserat ytskikt för inomhusbruk tillverkat av kalk, mineralfiller och 
cellulosabinders. Fibrite Airless är avsett att appliceras på så gott som alla invändiga 
underlag på väggar och i tak. Resultatet blir ett helmatt 0,5–5 mm tjockt ytskikt.

Teknisk information

Användning: Interiört för vägg och tak
Material: Vit trögflytande massa
Förpackning: 25 kg netto i plastpåse förpackat i  

tillsluten kartong eller i plastburk
Spädning/Rengöring: Vanligt vatten
Lagringstid: 9 månader i original förpackning
Densitet: 1,6
Torktid: 12 tim vid normala förhållanden
Täckning: 1 - 1,6 kg/ m2
Tjocklek: 0,5 - 5 mm 
Kulörer: Vissa begränsningar, kontakta oss för  

mer information
Brandklass: Bs-1,d0
Återskapar brandklass B-s1,d0: Trätek A12321/2002-12-16
Beskrivningsunderlag: www.fibrite.se/teknisk-data/
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