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Mellomstrøk, lett strukturert.
Inneholder silikonemulsjon.
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JOTUN DryTech Murfiller
Produktbeskrivelse
Type
Et strukturutjevnende og rissoverbyggende mellomstrøk for utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler
Mellomstrøk som sikrer en jevn, pen mur. Utjevner riss og ujevnheter. Gir økt beskyttelse og forlenger
vedlikeholdsintervallet.

Bruksområde
Til alle typer mur, grunnmur, betong, både ubehandlet og tidligere malt.
Brukes i JOTUN DryTech Mur-system.
Spesielt godt egnet på gamle pussfasader med riss, avflassing eller andre ujevnheter.
Skal overmales med JOTUN DryTech Murmaling.

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

Lagring/oppbevaring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Vedlikehold
Vask av behandlede flater
JOTUN DryTech Murfiller skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Reparasjon av skade
Underlaget utbedres.
Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder.
Eventuell bar mur behandles med JOTUN DryTech Murprimer, før JOTUN DryTech Murfiller påføres.
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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.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt
EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Forskjellig
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
54430195, 54430206

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 veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt
påføringsmetode.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn
NCS-kode
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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.
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Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato
Underskrift

Utgitt dato:

10.01.2019

Produkt ID: 39002

Produktkode:

26M

Side: 3/3

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.

