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JOTUN Kvist- och spärrgrundning
JOTUN Kvist- og sperregrunning

Produktbeskrivning
Typ
Vattenburen spärrande grundning baserad på modifierad epoxyharts. För inomhusbruk.
Vattenburen, matt, vit, spärrande grundning för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar
Produkten reducerar risken för genomslag från kvistar, gulnad panel, sot, nikotin, tusch och andra vatten- och
oljelösliga
färgämnen.
Kvistgenomslag är dock ett naturligt fenomen som kan uppkomma efter tid trots behandling.

Användningsområde
Har god vidhäftning till svåra underlag så som kakel, plast och metall i torra rum.

Produktdata
Emballagestorlek

0,68 L, 2,7 L, 9 L och 100 L

Brytning

Produkten skall inte brytas eller blandas med andra produkter.

Kulör

Vit

Glans

Matt

Litervikt

1,25

VOC för bruksfärdig
blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l
VOC.

Appliceringstekniska data
Appliceringsmetoder
Roller, pensel eller högtrycksspruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning
OBS! Sprutor skall rengöras noga innan och efter användning. Vid applicering med spruta bör värmepaketet
vara avstängt. Sprutan skall rengöras med stora mängder vatten innan användning (20-80 liter rent vatten).
Byt filter innan användning av JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Tvätta sprutan noga efter användning; tvätta
tills det kommer rent, klart vatten ur munstycket. Avsluta med att cirkulera 40 liter vatten 5-10 minuter. Spruta
och övrig utrustning skall rengöras varje dag, direkt efter avslutat arbete. Ny spruta skall rengöras noga innan
användning. Använd rödsprit som cirkuleras 3-5 minuter och avsluta med rent vatten. Penslar, rollers och annan
utrustning tvättas snarast möjligt i rent vatten.

Rengöring av verktyg
Enbart vatten till rengöring.

Förbrukning per strykning
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Rekommenderad

8

m²/l

-

10

m²/l

Rekommenderad skikttjocklek per skikt
Våt (beräknad)
100

Rekommenderad

µm -

125

µm

Förtunning
Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering
Temperatur i luft och underlag skall vara över +15 °C. Sörj för god luftväxling i samband med och efter avslutat
målningsarbete.

Torktider
Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar
Luftfuktighet (RH) 50 %
Luftens temperatur
23 °C
Underlagets temperatur
23 °C
Torr för beröring
Övermålningsbar efter

1 t.
12 t.

Bruksanvisning
Förarbete
Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Tidigare målade ytor
mattslipas och slipdammet avlägsnas.

Grundning
Lätt missfärgat underlag och gulnad panel: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Starkt missfärgat underlag
och obehandlat trä: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. OBS! Grundningen skall torka min. 12 timmar innan
nästa strykning.
Genomslag från underlaget kan missfärga den våta färgfilmen, men denna fixeras i färgfilmen efter att den fått
torka ordentligt och risken för fortsatt genomblödning är liten.

Slutstrykning
Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Rengöring av spill
JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och
rengöringsservett för rengöring innan och under målning.
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Underhåll
Skall övermålas inom snar framtid. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.
Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt.

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.

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.

