GJØCO FASHION
Fashion är en vattenburen luktsvag oljefärg för inomhusbruk . Har goda
appliceringsegenskaper och ger en slitstark och elegant finish. Används för mellan- och
toppskikt på paneler, MDF, dörrar, fönster, trösklar, lister och möbler.

FYSIKALISKA DATA
Typ:

Vattenspädbar polyuretanmodifierad oljefärg
Bas Vit, A, B och C som bryts enligt Gjöcomix
Finns i: Matt 05, silkematt 15, Halvblank 40,
Högglans 80
Ca 1,1 - 1,3
65 - 80

Kulör:
Glans:
Densitet (kg/l):
Viskositet (P):

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Förtunning/rengöringsmedel:
Rekommenderad filmtjocklek, våt:
Rekommenderad filmtjocklek, torr:
Förbrukning:
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):
Dammtorr:
Övermålningsintervall, minimum:

Minimum appliceringstemp. (C):

Pensel, roller eller spruta. Sprutning
rekommenderas endast för proffs.
Vatten
100 – 120 mikrometer
40 mikrometer
8-10 m2/liter
1- 2 timmar
6 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på
luftfuktighet, temperatur, ventilation och
filmtjocklek.
+ 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i
rumstemperatur.

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare oljemålade ytor rengörs med Gjøco Hustvätt
och sköljs med vatten. MDF, paneler, hårda ytor, gamla halvblanka eller blanka målade ytor
mattas ner med sandpapper och dammas av. Alla ytor grundas en strykning med en Gjøco
Spärrgrund. Ytor som behandlats med alkydfärg skall alltid grundas före applicering med
Fashion 05/15/40/80. Nya paneler och gamla missfärgade/gulnade paneler grundas med
minst 2 strykningar av Gjøco Spärrgrund.
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GJØCO FASHION
Applicering
Fashion är klar för användning och skall inte förtunnas. För interiöra detaljer och ytor där
den önskas slät och jämn yta, rekommenderas användning av kvalitetspensel. Appliceras
jämnt och rikligt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att
undvika fläckar.
Lagring
Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning.
Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering
Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd
uppsamlingsplats för farligt avfall.

ÖVRIG INFORMATION
Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Omröres väl före
användning. Olika produktions nummer blandas ihop innan användning. Målade ytor måste
härda i minst fyra veckor före rengöring med ett milt rengöringsmedel. För att undvika
sprickbildning längs med panelbrädor som ett resultat av förändringar i luftfuktighet,
rekommenderas att panelbrädorna målas innan uppsättningen. Eventuellt kan panelen
målas i slutet av vintern när luftfuktigheten är normalt lägst.
Förpackningsstorlekar : 0,68 och 2,7 liter

SÄKERHET
Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som
produkterna används 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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