PROFF AQUAGRUNN
Proff Aquagrunn er en impregnerende og vannavisende tregrunning til utendørs bruk på ytterpanel til
hus. Inneholder effektive filmkonserverende middel mot overflatesopp. Proff Aquagrunn er hvit
pigmentert. Benyttes på ubehandlet og bart malingsslitt treverk, og på impregnert treverk.

Fysikalske data
Type:
Farge:
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (volum %):

Grunning basert på alkydoljer
Hvitpigmentert
Ca. 1,02
Ca. 22

Bruksdata
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt forbruk, høvlet tre:
uhøvlet tre:
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):
Støvtørr:
Overmal. intervall, minimum

Pensel. Skal ikke sprøytes.
Vann
6-8 m²/liter
4-7 m²/liter
2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og
filmtykkelse.
12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og
filmtykkelse.

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker må
stålbørstes for fjerning av løse trefibre. Vakumimpregnerte vinduer o.l. må avfettes før grunning.
Glatte og harde overflater som f.eks. høvlet tre bør stålbørstes før grunning, og skarpe kanter
avrundes. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling og værslitte flater stålbørstes ned til friskt
treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask.

Bruksmåte
Påfør 1 strøk Proff Aquagrunn. Proff Aquagrunn skal ikke danne film – stryk godt ut. Eventuelt
overskudd av grunning tørkes bort. All endeved/kuttflater behandles vått-i-vått 3–4 ganger.
Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd.

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.
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PROFF AQUAGRUNN
Avfallshåndtering
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig
avfall.

Øvrig informasjon
Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Rør godt om før og under bruk. Viderebehandling med
andre produkter må skje innen 1 måned. Proff Aquagrunn er hvit pigmentert og vil påvirke fargen på
toppstrøk ved bruk under transparente beiser. Det anbefales at det tas prøveoppstrøk. Under
transparent beis kan eventuelt Gjøco Oljegrunning klar benyttes. For mer utførlig informasjon, se
sikkerhets- og teknisk datablad. Emballasjestørrelse: 9 liter.

Sikkerhet
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 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. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år
etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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