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Gulv 15 er en vanntynnbar gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd. Malingen har gode 
påføringsegenskaper, god utflyt og er meget slitesterk. Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, 
gulvbelegg og betong i tørre rom. Velegnet til bruk på keramiske fliser. På nystøpte gulv og på 
belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes Gjøco Poxydekk, Gjøco 
Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Vanntynnbar oljemaling basert på polyuretan 
Farge: A, B og C base som brekkes over Gjøcomix 
Glans: Silkematt 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,2 
Tørrstoff (volum %): 38-40 
pH: 8-9 

 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Bred lakkpensel eller filtrull. Sprøyting anbefales kun for 

profesjonelle 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Veil. data høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0.021", 0,53 mm 
      Viftevinkel: 65-80 
      Malingstrykk: 150 kg/cm2 
Anbefalt forbruk: 6-8 m2/liter 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 2 timer 
Overmalingsintervall, minimum: Min. 8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. 

Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og 
filmtykkelse 

Minimum påføringstemp. C: + 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur 

 

 

Forbehandling 
 
Tre/parkett/laminat: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Tidligere malte flater kan vaskes 
med Gjøco Gulv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel, og skylles med vann. Gammel blank og 
halvblank maling mattes ned med slipepapir. Ubehandlete, nedslipte eller nedslitte tregulv, 
behandles først med Gjøco Sperregrunn (se egne anbefalinger for dette produktet). Behandles 
deretter med 2-3 strøk Gulv 15 vanntynnbar.  Gamle laminatgulv trenger ingen grunning. Nye 
laminatgulv kan inneholde stoffer som vanskeliggjør overmaling, gjør et prøve oppstrøk. 
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Keramiske fliser: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjøco Gulv og Panelrens 
eller egnet rengjøringsmiddel, og skyll med vann. Glatte og harde fliser må slipes lett med fint 
slipepapir for å sikre vedheft. Malingen kan påføres direkte uten bruk av grunning. Ønskes grunning, 
anbefales Gjøco Sperregrunn. 

 
Betong: Gulv 15 vanntynnbar egner seg som maling til eldre ubehandlete betonggulv og tidligere 
malte betonggulv i tørre rom uten stor belastning. Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og 
oljerester, på tidligere malte flater må løstsittende maling fjernes og rengjøres med Gjøco Gulv og 
Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling mattes ned med 
slipepapir. Støvsug og tørk over med lofri klut, gjerne mikrofiber. Det er viktig å få bort alt pussestøv 
o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlete betonggulv bør slipes før påføring. 
 
For nystøpte gulv, lagergulv, garasjer og andre gulv med høy belastning anbefales Gjøco Poxydekk, 
Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL. 
 

Påføring 
Gulv 15 vanntynnbar er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Rør godt om og påfør 2-3 strøk 
avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig. 
 

Vedlikehold og renhold 
Unngå å utsette malingen for belastning som vannsøl, tunge møbler og gulvtepper de to første ukene 
etter lakkering. Unngå også vask de første 14 dagene. Bruk tørre rengjøringsmetoder som 
tørrmopping og støvsuging ved jevnlig renhold. Det anbefales å bruke så lite vann som mulig. pH-
verdien på vaskevannet bør ikke overstige 9, og temperaturen bør være lavere enn +40⁰C. Det 
anbefales å legge matter ved inngangsdører for å skåne gulvet. Det anbefales at vannsøl o.l. tørkes 
opp umiddelbart for å unngå merker. 

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

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

    
 

 
Øvrig informasjon 
Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes for å unngå glans- og 
fargeforskjeller. Natemasse (MS fug) og lignende fugemasser til skipsgulv o.l. kan påvirke malingens 
tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt 
prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet. 
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Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter 
 

 
Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010).   Dette produktet inneholder: <80 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   
         


