GJØCO OLJEGRUNNING
Gjøco Oljegrunning är en lätt tixotrop grundfärg för utvändigt träverk och är baserad på penetrerande alkyder
och oljor. Innehåller mögelhindrande medel mot röta och svartmögel. Gjøco Oljegrunning är idealisk för
grundning av utvändigt träverk bestående av gran och furu, både nytt och väderslitet.
FYSIKALISKA DATA
Typ
Färg:
Flampunkt:
Egenvikt (kg/l):
Torrhalt (volym %):

Grundfärg baserad på alkydoljor.
Träfärg och vit
>62 °C
0,9
42

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Förtunning / rengöringsmedel:
Rekommenderad filmtjocklek, våt:
Rekommenderad filmtjocklek, torr:
Rekommenderad förbrukning:
Vägledande data för högtrycksspruta:
Munstycke:
Sprutvinkel:
Färgtryck:
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):
Dammtorr:
Övermål. intervall, maximum

Pensel eller spruta
Lacknafta
80 mikrometer
20 mikrometer
8-12 m²/liter, beroende på underlaget
0.015"
65°-80°
Min 150 kg/cm²
6 timmar. Låg temperatur förlänger torrtiden.
24 timmar. Låg temperatur förlänger tiden.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare
behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Ytor som är angripna av svartmögel behandlas först
med Gjøco Svamp- och växtborttagning.
Bruksanvisning
Nytt och obehandlat träverk behandlas med Gjøco Oljegrunning snarast efter uppsättning. Bart trä ges en
strykning. Använd bred pensel. På väderslitet och starkt sugande underlag kan två strykningar vara nödvändigt.
Kom ihåg att mätta virkesändar och skarvar med 3-4 strykningar. Produkten är färdig till bruk och ska inte
förtunnas. Vidarebehandling skall utföras inom 4 månader.
Övrig information
Eventuell uppflytning av olja röres in i färgen en stund före bruk. Lasering med transparent oljelasyr kan ge en
annan färg än på bart träverk. Gör en provstrykning.
Säkerhet
Se eget varuinformationsblad.
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.
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