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JOTUN Grundning och lim för våtrum
JOTUN Grunning og lim for våtrom

Produktbeskrivning
Typ
JOTUN Grundning och lim för våtrum är en vattenburen specialgrundning och lim som tillsammans med JOTUN
Glasfiberväv Fin Våtrum och LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech ingår i Jotuns våtrumssystem. Godkänd av
Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

Användningsområde
Förlimning, limning och grundning av Jotuns våtrumstapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.
Produkten ingår i Jotuns Våtrumssystem som är godkänt av MVK.
Se jotun.se och Tekniskt datablad för utförlig utförandeanvisning över hur systemet byggs upp.

Underlag
Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns
Våtrumssystem.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data
Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering
Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Underhåll
Underhållsintervall
Ej tillämpligt. JOTUN Grundning och lim för våtrum skall tapetseras/övermålas snarast möjligt.

Lagning av skada
Skador i underlaget åtgärdas (se beskrivning av Jotuns våtrumssystem). Påför ytterliggare 1 x JOTUN
Grundning och lim för våtrum.

Godkännanden

Utgivningsdatum:

06.02.2017

Produktkod:

197

Sida: 1/3

Detta FDU-datablad ersätter tidigare utgåvor.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till FDU också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och det tekniska databladet (TDS) för
denna produkt. För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning
EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Kontaktinformation
Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte
garantera annat än produktens kvalitet.
Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.
Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United
Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn
NCS-kod

Produktionsnummer
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