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JOTUN Glassfiberstrie Finstruktur
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.

Produktdata
Emballasjestørrelser

50 meter rull. Finstruktur.

Farger

Hvitaktig

Bruksanvisning
Sparkel, kitt, fugemasse
Sparkle over ujevnheter med egnet sparkeltype. Benytt papirremse ved sparkling av gipsplateskjøter. Puss av
overflødig sparkel med slipepapir/sandpapir (verktøy med skaft forenkler arbeidet).

Veggbekledning
Kutt glassfiberstrien i passende lengder med linjal. Mål opp veggens høyde + 10 cm.
Rull lim på veggen.
Fest glassfiberstrien øverst mot taket og press inntil veggen. Pass på at første lengden henges loddrett. (Strien
kan også festes direkte fra rullen.) Monter lengdene kant-i-kant. Strie med mønster monteres slik at jaretrådene
møtes tråd mot tråd. Press strien godt inntil veggen med en plastsparkel. (Stålsparkel med avrundede hjørner
kan også anvendes). Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.
Glassfiberstrien grunnes. Grunningen skal ikke påføres før limet har tørket. (Ved å sette rullen på et langt skaft
forenkles arbeidet.) Bruk en vinkelpensel eller en liten elementrulle inntil kanter, tak, gulv osv.

Toppstrøk
Påfør 2 strøk maling.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Godkjenninger
CE-merking

Forskjellig
NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:
26085944

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

