HERREGÅRD MAXIMAL
Herregård Maximal är en emulsionsmålning baserad på ren akryl och vattenburen alkyd. Herregård Maximal
behåller glansen längre och är mera motståndskraftig mot blekning än traditionella husfärger.
FYSIKALISKA DATA
Typ:
Kulör:
Glans:
Förbrukning:
Flampunkt °C:
Egenvikt kg/l:
Torrhalt, volym %:

Vattenburen akryl/alkyd husfärg
Färger bryts över brytmaskin
40-60
8 – 10 m2/ liter, beroende på underlaget
ca 1,2
38

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Appliceringsmetod:
Förtunning / rengöringsmedel:
Vägledande data för högtrycksspruta:
Munstycke:
Sprutvinkel:
Färgtryck:
Rekommenderad filmtjocklek, våt:
Rekommenderad filmtjocklek, torr:
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):
Dammtorr:
Övermålningsintervall, min:
Minimum appliceringstemp.:

Pensel eller högtrycksspruta
Vatten
0.015"-0.018"
65°-80°
150 kg/cm²
80-100 my
35-45 my
Ca 0,5 timmar. Låg temperatur förlänger torrtiden
Ca 2 timmar
+5°C

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Underlaget SKALL vara rent och torrt. Det är viktigt att underlaget är noga rengjort för att säkra god
vidhäftning. Lös, gammal färg och lösa träfiber tas bort genom stålborstning/ skrapning. Ytorna tvättas med
Gjøco Hustvätt (se bruksanvisning). Ytor som är angripna av ytmögel eller alger, behandlas med Gjøco Svampoch växtborttagning. Undersök tidigare behandlings vidhäftning till underlaget. Vid dålig vidhäftning tas tidigare
behandling bort och bart trä grundas med Gjøco Oljegrunning. Torr och sliten yta måste rengöras och stålborstas
noga innan 1-2 strykningar oljegrundning. Nytt eller bart trä SKALL behandlas med 1-2 strykningar Gjøco
Oljegrunning. Kom ihåg att grunda ändträ extra väl (3-4 gånger).
Bruksanvisning
Herregård Maximal är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Nytt ohyvlat och tidigare
behandlat trävirke ges 1-2 strykningar. Hyvlat trävirke ges 2-3 strykningar.
Generellt
Färgen skyddas mot frost. Rör om väl före bruk. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före
bruk för att undvika skillnader i kulör. Dagg eller duggregn på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Sol på våta
eller halvtorra ytor kan ge skinnbildning och solblåsor. Gammal tjära- eller mineraloljebehandling kan ge
missfärgning vid ny behandling.
Säkerhet
Se eget säkerhetsdatablad.
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HERREGÅRD MAXIMAL

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna
levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat
är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.
Utgivet av Gjøco AS
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