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Herregård Dør og Vindu er en klebefri, slitesterk og dekkende emulsjonsmaling til utendørs bruk. Den 
hefter meget godt og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder filmkonserverende middel 
som motvirker vekst av svertesopp og alger.  Herregård Dør og Vindu er velegnet til høvlet 
treverk som f.eks. vinduer, dører, gjerder, garasjeporter, staffasje, hagemøbler o.l.  Herregård Dør og 
Vindu kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Skal brukes i 
system med Gjøco Oljegrunning. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som 
brukes på bygninger som f.eks. takrenner og beslag o.l.  
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl 
Farge: Hvit, A, B, C, oker og oksydrød base  
Glans: Halvblank 40 
Litervekt (kg/l): Ca. 1,25 (hvit) 
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). 

Produktet inneholder <30 g/l VOC 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.  
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann, vaskes med såpe og vann 
Anbefalt filmtykkelse, våt: 90-110 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 40-50 mikrometer 
Anbefalt forbruk: Uhøvlet tre ca. 6-8 m²/liter, høvlet tre ca. 8-12 m²/liter 
Veiledende data for høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0,46 mm / 0,018" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstrykk: MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm² 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.): Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. 

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før 
malingsfilmen er tørr. 

Støvtørr: 2 timer.  
Min. intervall for overmaling: 4 timer 

Minimum påføringstemp. C: + 5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5C 
 

 

Forbehandling 
Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjøco Kraftvask. Nytt 
og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålbørstes og vaskes med Gjøco Husvask 
før grunning med Gjøco Oljegrunning.  På høvlet treverk, blanke underlag, sidekanter og falser på 
ytterpanel, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter 
avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse tre fibre fjernes ved 
stålbørsting/skraping. Vakuum- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet 
må avfettes med f.eks. rødsprit. Bare flekker (oppstått etter stålbørsting/skraping) påføres Gjøco 
Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farge som toppstrøket før videre behandling. 
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Grunning  
Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunning. For ekstra god beskyttelse 
kan ferdig fabrikk grunnet eller impregnert treverk påføres et tynt strøk Gjøco 
Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk, før videre behandling. 
 

Bruksmåte 
Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet 
treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.  
 

Farger 
Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i 
fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan 
gi nyanseforskjeller. Dette må man være oppmerksom på dersom man må kjøpe mer maling til 
samme prosjekt i etterkant. 

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

Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren 
og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
 

 
 
 

 
Øvrig informasjon 
Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlaget må være fast, 
rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi 
blærer. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. 
Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og 
blæring. Må ikke brukes på rimet treverk.  Maling på brann beskyttet kledning kan gi saltutfelling og 
avflassing. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brekkes 
over GjøcoMix. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.  
Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter  
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag 
osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn 
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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.   
                                                                                                                                                                                            Utgitt av Gjøco AS           

 
 


