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Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank løsemiddelbasert gulvolje. Er først og fremst beregnet til 
bruk som støvbinder på betong, og til primet jern m.m., men kan også benyttes på treverk. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Alkydolje 
Farge: Lys gylden 
Glans: Halvblank, avhengig av underlaget og antall strøk 
Egenvekt (kg/l): Ca. 0,9 
Tørrstoff (volum%): Ca. 38 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte 
Tynner / rengjøringsmiddel: White spirit 
Anbefalt forbruk: Ca. 6 m2/liter        
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 6 timer 
Overmalings-intervall, minimum: 8 timer 
 

 

Forbehandling 
Tidligere behandlete gulv vaskes først med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens for å fjerne fett, 
såperester og bonevoks. Porøse underlag som betong og mur skrapes og børstes rene for løse 
partikler.  

 

Bruksmåte 
Til bruk som støvbinder på betonggulv tynnes oljen med 20-30% Gjøco White Spirit. 
Påføres vått i vått, dvs. neste strøk påføres før det forutgående har trukket helt inn. NB! Påfør ikke 
mer enn det som trenger inn, vanligvis 3-4 strøk avhengig av underlagets sugeevne. Overskudd av 
olje tørkes av med en ikke- loende klut.  

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

Avfallshåndtering 
Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
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Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. 
Emballasjestørrelser: 3 og 10 liter 
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhets datablad. Les informasjonen på emballasjen 
 

 
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. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


