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Fyllig vattenburen grundfärg. Tjock,
flytande, tixotrop.

Godkänd
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Annan

JOTUN Grundning för vägg
Produktbeskrivning
Typ
Vattenburen grundning för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar
Mycket god täckförmåga. Grundningen ger en fin yta och perfekt vidhäftning för efterföljande slutstrykning.

Användningsområde
Används för grundning av sugande underlag, fyller strukturen i glasfiberväv helt eller delvis. Produkten kan
användas i alla torra och uppvärmade rum.

Produktdata
Emballagestorlek

5 L och 10 L.

Kulör

Vit

Glans

Matt

Generisk typ

Fyllig vattenburen grundfärg. Tjock, flytande, tixotrop.

Torrhalt

55

pH värde

7 till 8

VOC för bruksfärdig
blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller
max 1 g/l VOC.

± 2 volym%

Appliceringstekniska data
Anmärkning
Rör om noga innan användning. Spill på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Appliceringsmetoder
Pensel eller roller. Påföres jämnt.

Förhållanden under applicering
Luftens tempertur skall vara minst +15 °C. Bäst resultat erhålls vid normal rumstemperatur.

Förbrukning per strykning
Rekommenderad

3 -6

m²/l

Beror av underlagets sugförmåga.

Förtunning
Kan om nödvändigt spädas något med vatten.
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Rengöring av verktyg
JOTUN Penseltvätt och vatten.

Torktider
Beror av temperatur och luftfuktighet.
Luftfuktighet (RH) 50 %
Luftens temperatur
Underlagets temperatur
Övermålningsintervall, minimum

23 °C
23 °C
3-4 t.

Bruksanvisning
Förarbete
Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Nyligen monterad glasfiberväv skall vara helt torr innan den grundas.
Gammal, löst sittande glasfiberväv skärs upp med tapetkniv och limmas fast.

Grundning
JOTUN Grundning för vägg. En strykning påföres jämnt med pensel eller roller. Vid eventuell fiberresning kan
ytan slipas lätt då den är torkat. Eventuella blåsor skärs försiktigt upp och fuktas med vatten innan de limmas
fast.

Slutstrykning
Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Hållbar i minimum 1 år i oöppnat emballage vid sval förvaring.

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

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.
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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.
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