GJØCO ANTIRUSTPRIMER
Gjøco Antirustprimer er en alkydbasert sinkfosfatprimer for stålkonstruksjoner der det stilles store
krav til korrosjonshindrende egenskaper. Benyttes som grunning til stål og stålkonstruksjoner.
Overmales med Gjøco Emaljelakk eller andre egnede malinger.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Glans:
Flammepunkt:
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (volum %):

Alkydoljebasert sinkfosfatprimer
Svart og grå
Matt
39 °C
Ca. 1,3
Ca. 51

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt filmtykkelse, våt:
Anbefalt filmtykkelse, tørr:
Veil. data høytrykksprøyte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstrykk:
Anbefalt forbruk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr:
Overmalingsintervall, minimum:

Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for
profesjonelle.
White spirit
90 mikrometer
40 mikrometer
0.021", 0,53 mm
65-80
150 kg/cm2
9 m2/liter
2 timer
4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding.
Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og
filmtykkelse

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling.
Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes
med Gjøco Kraftvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

Bruksmåte
Malingen røres godt om før bruk. Tynning er normalt ikke anbefalt. Dersom tynning er nødvendig,
benyttes White Spirit. Mal bare rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har temperatur over
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0 °C. Ståltemperaturen må være 3 °C over duggpunktet når malingen påføres. Sprøyteutstyr
rengjøres med White Spirit. Egnet dekkstrøk er Gjøco Emaljelakk.

Lagring
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking.
Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering
Flytende primer skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for
farlig avfall.

ØVRIG INFORMASJON
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og
lagres tørt ved jevn temperatur.
Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHET
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l
VOC.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets
kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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