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JOTUN Glassfiberstrie Lavstruktur
Produktbeskrivelse
Type
Overmalbar glassfiberstrie. Kryssvevd glassfibervev.

Egenskaper og fordeler
Produktet har gode armerende egenskaper.

Bruksområde
Brukes i tørre rom for å oppnå et ensartet og jevnt sluttresultat. Murflater som har små sprekker som vanskelig
lar seg tette med maling, kan med fordel tapetseres med JOTUN Glassfiberstrie og deretter males.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner
Se Teknisk datablad for produktet.

Vedlikehold
Renhold
Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater
Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall
Produktet brukes ikke alene.

Reparasjon av skade
Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger
CE-merking

Utgitt dato:

22 Oktober 2014

Side: 1/2

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Forvaltning, drift og vedlikehold
JOTUN Glassfiberstrie Lavstruktur

Forskjellig
NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:
42437984, 42438132, 45223572

Kontaktinformasjon
Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge
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Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

