FASHION 15/40/80
Fashion 15/40/80 är en vattenburen luktfri oljefärg för inomhusbruk. Har utmärkta
appliceringsegenskaper och ger en hållbar och elegant finish. Används som mellan- och toppskikt på
panelen, MDF, dörrar, fönster, trösklar, lister och möbler.
FYSIKALSKA DATA
Typ:
Färg:
Glans:
Viskositet (P):
Densitet(kg/l):
Torrhalt (volum %):

Vattentunnbar polyuretanmodifiserad oljefärg
Vit, A-, B-, C-bas som brytes med Gjøcomix
Satin 15, halvblank 40, blank 80
65-80
ca 1,1-1,3
35-37

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:

Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av
yrkesanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten
Filmtjocklek, våt:
100-120 mikron
Filmtjocklek, torr:
40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning: 8-10 m2 / liter
Torkning (23 °C, 50% relativ
fuktighet)
Dammtorr :
1-2 timmar
Övermålningsbar, min:
6 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker
med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och
skikttjocklek
Lägsta appliceringstemp. °C:
+ 10°C. Bästa resultat uppnås genom att använda vid
rumstemperatur.

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Ytan måste vara ren och torr. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiörtvätt och sköljes med
vatten. MFD, hårda ytor, gamla halvblanka eller blanka färger mattas ner med sandpapper och
avdammas. Alla ytor grundas med 1 skikt Gjøco Sperregrunn. Underlag tidigare målade med
alkydfärg bör alltid grundas före applicering Fashion 15/40/80.
Nya och gamla missfärgade/gulnade paneler grundas först med 2 strykningar Gjøco Sperregrunn.
Användningsinformation
Fashion 15/40/80 är klar för användning och bör inte förtunnas. För interiöra detaljer och ytor där
önskade slät och jämn invaderade, användning av god kvalitet pensel. Appliceras jämnt och flödigt.
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FASHION 15/40/80
Annan information
Användningstemperatur båda omgivnings- och underlagets måste vara minst 10° C. Målade ytor
måste härda minst 4 veckor före rengöring med ett milt rengöringsmedel.
Rör om färgen väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Tätt
locket ordentligt vid lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte
tömmas i avloppet, men levereras till återvinningsstation. Förvaras torrt och frostfritt.
För mer detaljerad information se säkerhets- och produktdatablad.
Säkerhet
Se separat säkerhetsdatablad.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC

Avfallsbehandling
Flytande färg får inte hällas i avlopp eller i vattendrag, men levereras till insamlingsplatser

Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet.
Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.
Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi
förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende
av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer
automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
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