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Teknisk datablad

JOTUN Industri Opaque Primer

Produktbeskrivelse

Andre

Type

Alkydoliebaseret, vandfortyndbar grunder.

Egenskaber og fordele

Vandafvisende specialgrunder som indeholder effektive filmkonserverende midler mod overfladeskimmel og 
misfarvede belægninger. Beskytter mod solnedbrydning og fugt og sørger for god vedhæftning for efterfølgende 
behandling.

Anvendelsesområde

Udviklet til industriel påføring på træværk.

1
DK - NO - SE

Produktdata

Generisk type Alkydgrunder.

Tørstof 46 volumen%

Litervægt 1,45

pH værdi 8,2

Kulører Hvid. 5 standardfarver. Standardfarver i 1000 liter emballage.

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

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

± 2

DIN Cup 4: 20-70 sekunder,  ved 23°C.Viskositet

Approved

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder 
max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøring: Omrør/bland grundigt med en power agitator inden påføring. Anbefalet udstyr: Til 1000 liter 
container: Mixfix fra KB StirWell Teknik eller tilsvarende. Diameter 160 mm. Rpm 200 i 120 minutter.

Produktet er beregnet til industriel påføring.

Påføringsmetoder

Industriel påføring med påføringsmaskine eller ved sprøjtepåføring.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. RF i træværket max. 18%.
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Anbefalet filmtykkelse per strøg

Teoretisk tørfilmtykkelse: Minimum 40 µm.

Forbrug pr. strøg

Maskiner og udstyr rengøres med vand.

Rengøring af maleværktøj

Kan fortyndes med vand 0-20%. Mængden, som påføres, justeres ved fortynding.

Fortynding

Vand

Fortynder

Anbefalet m²/l117  -

Tørretider

Ved brug af tørrezone. 5-10 min. Afhængig af tørrezonen. Minimumsinterval for overmaling: 24 timer ved 
stabling på strøer ved en temperatur på +23°C og RF 50%. Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed 
forlænges tørretiden.

Brugsanvisning

Behandling efter montering

Skader og endetræ grundes med VISIR Oljegrunning vådt-i-vådt 3-4 strøg inden yderligere behandling.
Træværket skal være rent inden videre behandling. For bedst mulig beskyttelse af træværket anbefales 
viderebehandling umiddelbart og senest inden første malesæson. Til yderligere behandling anbefales DEMIDEKK 
Ultimate. Grunderen sikrer, at underlaget er intakt frem til færdigbehandling, som skal udføres inden 12 
måneder.

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.
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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: Under anmeldelse

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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