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Teknisk datablad

JOTUN Industri OPTIMAL

Produktbeskrivelse

Andre

Type

Akrylbaseret, vandfortyndbar maling.

Egenskaber og fordele

Giver en dækkende og vandafvisende overflade med meget god glans- og farvestabilitet. Tørrer hurtigt og kan 
håndteres, når vandet er fordampet. JOTUN Industri Optimal i system med JOTUN Industri Opaque Primer giver 
det bedste underlag for viderebehandling med DEMIDEKK Ultimate. Anbefalet behandling giver meget lange 
vedligeholdelsesintervaller.

Anvendelsesområde

Udviklet til industriel påføring.

Underlag

Underlaget skal være ueksponeret, rent og tørt.
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Produktdata

Generisk type Ren akrylat.

Tørstof 40 volumen%

Litervægt 1,25 kg/l

pH værdi 8

Kulører 5 standardfarver.

Fås i følgende baser Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. Baser skal tones i Jotun Multicolor.

Glansgrad 20-30

20 l spand (base 18 l) eller færdigfarver i 1000 liter container.Emballagestørrelser

± 2

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt 
indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet er beregnet til industriel påføring. Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Industriel påføring med påførings-/malermaskine.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.
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Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør Minimum 40
Maksimum 70

µm 
µm 

Grunder og mellemstrygning skal tilsammen have en teoretisk tørfilmtykkelse på min. 100 my.

Forbrug pr. strøg

Tør

Maskiner og udstyr rengøres med vand.

Rengøring af maleværktøj

Kan fortyndes med vand 0-30%. Mængden, som påføres, justeres ved fortynding.

Fortynding

Vand

Fortynder

Anbefalet m²/l64  -

Tørretider

Ved brug af tørzoner og/eller IR-rør: 4-10 min. Tørretiden afhænger af temperatur, luftfugtighed og 
vindhastighed i tørrezonen. Tilpasses anlægget.

Brugsanvisning

Behandling efter montering

Skader og endetræ grundes umiddelbart med VISIR Oljegrunning vådt-i-vådt. Topstrøg med DEMIDEKK 
Ultimate anbefales påført inden for to år, min. 100 µm våt filmtykkelse. Træværket skal være rent inden videre 
behandling. Senere vedligeholdelse udføres med: DEMIDEKK Ultimate.

Bemærk

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for vejledning og testkørsel.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Miljømærkning
Produktet er godkendt af Miljømerking Norge 
og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne 
Svanen og EU-blomsten.

NOR/7/1

• Velegnet til indendørs brug.
• Lavt indhold af farlige stoffer.
• Lavt indhold af opløsningsmidler.

... better for you.

Better for the environment...
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Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

00-1

Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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