
Facade 760 -värikokoelma

Nordic D100 – D123 ja D136 – D141
Nordic-kokonaisuudessa on 30 kaikkien aikojen suosituinta perinteistä suomalaista ulkoväriä.

Symbolit
 ● = Alkydimaalit , akrylaatt imaalit  ja -pinnoit teet
- Puutalomaalit
- Kiviainespintojen maalit  ja pinnoit teet
- Sokkelimaalit  ja -pinnoit teet
- Pelt ikat to- ja metallipintojen maalit
 ■ = Silikonihartsimaalit  ja -pinnoit teet , silikaatt imaalit
▲ = Kalkkimaalit , kalkkisementt imaalit  ja -pinnoit teet
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Heijastusarvo (=kartassa oleva prosentt iarvo)

Heijastusarvo ilmoit taa maalin pinnalta heijastuvan valon määrän prosentteina. Mustan heijastusarvo on 0% ja valkoisen värin
heijastusarvo on 100%. Mitä pienempi heijastusarvo värillä on, sitä korkeammaksi sen lämpöt ila voi nousta
auringonpaisteessa. Pinnan lämpöt ilan nousu saattaa nopeuttaa maalin vanhenemisreakt iota ja aiheuttaa alustassa
lämpöt ilaeroista johtuvaa liikkumista. Esimerkiksi lämmöneristyskohteissa olisi suositeltavaa käyttää värejä, joiden
heijastusarvo on vähintään 20%.

HUOM!

Näytöllä esitet tävät värit  on saatu aikaan sähköisest i. Ne eivät  korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikut tavat
mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Valitse aina lopullinen väri kaupan värikartoista siinä ympäristössä ja niissä
olosuhteissa, joihin väri valitaan. Monitori toimii värillisen valon lähteenä, värilastu (maali seinässä) valon värillisenä
heijastajana. 
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