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Gjøco Oljegrunning er en let tiksotrop grunder til udvendigt træværk og er baseret på penetrerende 
alkyder og olier. Indeholder filmkonserverende middel mod sortskimmel. Gjøco Oljegrunning er 
velegnet til grunding af udendørs træværk af gran og fyr, både nyt og vejrpåvirket træ. Kan også 
benyttes på imprægneret træværk. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Grunder baseret på alkydolier 
Farve: Klar og hvid 
Flammepunkt: >62 °C 
Egenvægt (kg/l): 0,89 
Tørstof (volumen %): Ca. 42 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel. Kan ikke sprøjtes. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin 
Anbefalet filmtykkelse, våd: 80 mikrometer 
Anbefalet filmtykkelse, tør: 20 mikrometer 
Anbefalet forbrug, høvlet træ: 6-10 m²/liter 
                            Uhøvlet træ: 4-8 m²/liter 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og 

filmtykkelse. 
Overmalingsinterval, minimum 24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og 

filmtykkelse. 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, 
stålbørstes før påføring af Gjøco Oljegrunning. Vakuumimprægnerede vinduer skal affedtes før 
grunding. Glatte og hårde overflader som høvlet træ bør stålbørstes før grunding. Tidligere malet 
træværk skrabes rent for løs maling, og vejrslidte flader stålbørstes ned til friskt træværk. Fedt og 
anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask. 
 

Anvendelsesmåde 
Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Nyt og ubehandlet træværk behandles med Gjøco 
Oljegrunning hurtigst muligt efter opsætning. Der anvendes ét strøg på bart træ. Brug en bred pensel. 
På vejrpåvirket og kraftigt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to strøg. Husk at 
mætte endetræ og sammenføjninger med 3-4 strøg. Videre behandling bør udføres hurtigst muligt og 
inden for 1 måned. Gjøco Oljegrunning skal ikke danne film. Eventuelt overskydende grunder tørres af 
med en fnugfri klud. 
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Opbevaring 
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og 
indtørring.  
Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.  

 
Bortskaffelse af affald 
Produktet må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 

 
 
 
  

 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Eventuel olie, der flyder ovenpå i dåsen, røres ind et stykke tid før brug. Det anbefales at bruge 
Oljegrunning klar under transparent træbeskyttelse, da pigmenteret Oljegrunning kan give 
farveændringer. Påfør eventuelt prøvestrøg.  
Emballagestørrelser: 0,75, 2,7 og 9 liter.  
 

 

SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen. 
EU-grænseværdi for produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC. 
 

 

 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne 
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Produkterne leveres 
i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten 
til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 
år efter udgivelsesdatoen.                                 Udgivet af Gjøco 
AS 
 


