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färg i påseUTANvattentransporter, petroleum & 

kemiska tillsatser såsom para

bener, azo färgämnen, ftalo

färgämnen, torkmedel, mjuk
görare, lösnings medel m.m.



inga farliga kemikalier
Färdig äggoljetempera av Färg i påse innehåller endast 
pigment, vatten, ägg och linolja. Inget mer. Pigmenten 
vi använder – som är helt giftfria – är naturliga jord
pigment och några fabrikstillverkade pigment gjorda 
av naturliga mineraler och metaller. Färgen är därför 
komposterbar. 

Av jords färg i påse innehåller inga farliga kemi
kalie r såsom nanopartiklar, petroleumprodukter, fta
lat er, syntet iska fossiloljebaserade pigment såsom 
azo färgämn en eller ftalocyanin, inga farliga metall
er som t.ex. bly och kvicksilver, inga miljöskadliga 
konserv eringsmedel som till exempel hormonstörande 
parabener och inga skadliga lösningsmedel eller tork
medel.

god hälsa
Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga hälso
farliga lösningsmedel eller skadliga tillsatser som av
ges från den färdigmålade färgytan. Att ytor målade 
med äggoljetempera skulle utgöra en hälsorisk för 

ägg allergiker är en myt. 
När ägg oljetempera 
har oxi derat är ägg et 
polymeriserat  och 
proteinet kan inte 
trans portera s ut 
till luft  en. Ägg
oljetem pera stäng
er dess utom inte in 
eventuell fukt i bygg
konstruktionen, vilket 
minskar risken för mög e l 
i hus et – om bygg konstruktionen 
är diffusions öppen rakt igenom. Detta i sin tur mins
kar risken för allergi på grund av mögel.  

liten miljöpåverkan
Färdigmålad färg av Färg i påse ger 1/6dels klimat
påverkan jämfört med en svanenmärkt vattenbaserad  
latexfärg, enligt en ny oberoende miljöbedömnin g 
gjord av Jegrelius – institutet för tillämpad grön kemi. 
Detta beror bl.a. på att färgen är så dryg, lätta trans
porter tack vare att du själv tillsätter vatten samt 
mindr e pigmentmängd och därmed mindre mängd av 
det energibelastande vita pigmentet titandioxidvitt.

håller länge
Kollektion: Ändamål består av många klassiska kulörer 
och några få utvalda trendfärger. Klassiska, levande och 
slitstarka kulörer håller länge. En färgyta av Färg i påse 
har ett liv och samspelar med ljuset och de om givande 
kulörerna. Därför kommer kulörerna länge att känna s 
aktu ella och spännande. Du målar då inte om så ofta 
och vi sparar på så sätt på resurserna.
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•	 Skapa själv din ekologiska färg med Av jords 
 färg i påse, vatten, ekoägg och ekologisk linolja!

•	 Sex	gånger	lägre	klimatpåverkan	jämfört	med	
	 svanenmärkt	vattenbaserad	akryllatexfärg.

•	 Inga	miljö-	och	hälsoskadliga	tillsatser.

•	 Inga	nanopartiklar

•	 Inga	syntetiska	fossiloljebaserade	pigment

•	 Inga	miljöskadliga	konserveringsmedel	som	
	 till	 exempel	hormonstörande	parabener


