
Mix Blank 1000ml 

 

24190-24204 - Mix Blank 1000ml 
 
PRODUKTBESKRIVNING 

Wow vad smidigt! Mix blank är en vattenbaserad färg 
till allt. Fäster på ytor så som mjölkkartong, plast, textil, 
glas och metall.  
Mix Blank är en vattenfast utomhusfärg som tål att 
målas på tex asfalt och stenar.  
Mix Blank är en textilfärg som tryckts eller målats tål 
maskintvätt upp till 40 grader. (Färgen lufttorkar och 
kräver ej fixering.)  
Mix Blank är en Glas- och porslinsfärg (tål ej 

maskindisk).  
Mix Blank är en fönsterfärg, skapa en fönsterdekal 
genom att måla på en plastficka, låt torka och dra loss 
och fäst på fönstret.  
Smidigt, billigt och inspirerande med en färg till allt!  
 
Rahmqvist Mix Blank är en vattenbaserad allroundfärg 
med fina pigment som ger härligt klara och glada 
kulörer. 
Färgerna är blandbara med varandra och roliga att 
arbeta med för alla tack vare den glansiga effekten. 
Ekonomisk, täcker lätt stora ytor och kan spädas med 
vatten samtidigt som du inte behöver flera köpa olika 
färger till olika underlag. 
 
 
MILJÖINFORMATION 

Vi produktutvecklar i enighet med rekommendationer 
för Giftfri förskola och tillåter inga kemikalier från 
Kandidatlistan hos EUs kemikalieinstitut Echa. 
 
MILJÖFÖRDELAR 

Giftfri, vattenbaserad färg som är fri från lösningsmedel. 
Förpackning gjord av förnyelsebar plast. 
 
 
INNEHÅLL 

Innehåller vatten, polyvinylacetat, förtjockningsmedel, 
pigment, konserveringsmedel. 
Fri från lösningsmedel. Fri från allergener som: mjölk, 
gluten, nötter,ägg och latex.. 
 
MATERIAL 

Plastflaskan är gjord av Polyeten framställt av sockerrör.  
 
SÄKERHETSINFORMATION 

Färgen är giftfri och uppfyller tillämpliga delar i EU;s 
direktiv EN71 om ’’Leksakers säkerhet’’ och är CE-
märkt. 
Barn under tre år bör använda produkten under vuxens 
tillsyn.  
På hud: Tvätta bort med tvål/tvättmedel och vatten. 
I ögonen: Sära ögonlocken och skölj Rikligt med 
vatten. 
Förtäring: Ge ett par glas mjölk eller vatten att dricka. 
Vid osäkerhet eller vid kvarstående besvär rådfråga 
alltid läkare. 
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PRODUKTBLAD 

ART NO UTFÖRANDE STORLEK FÖRPACKNING 

24 204 turkos 1000 ml st 

24 203 cyclamen 1000 ml st 

24 202 rosa 1000 ml st 

24 201 orange 1000 ml st 

24 198 gul 1000 ml st 

24 197 lila 1000 ml st 

24 196 brun 1000 ml st 

24 194 grön 1000 ml st 

24 193 blå 1000 ml st 

24 192 röd 1000 ml st 

24 191 svart 1000 ml st 

24 190 vit 1000 ml st 

24 200 vit/svart/röd/blå/grön/
brun/lila/gul 

1000 ml 8 st 

24 210 vit/svart/röd/blå/grön/
brun/lila/gul/cerise/ro
sa/orange/turkos 

1000 ml 12 st 



HÄLSA OCH MILJÖ 

Färgen är gluten- och giftfri. 
 
KÄLLSORTERING 

Sorteras som plast, är återvinningsbar.  
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