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Herregård Extra er en vandafvisende oliemaling med god vejrbestandighed til udendørs brug. 
Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af sortskimmel og alger.  Herregård 
Extra kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller 
maling samt trykimprægneret træværk. Kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, 
som bruges på bygninger. Herregård Extra skal bruges i system med Gjøco Oljegrunning. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl 
Farve: Hvid, A, B og C og oxydrød base  
Glans: Halvblank 30-40 
Viskositet (P): 130-150 
Egenvægt (kg/l): Ca. 1,25 (hvid) 
VOC:  EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). 

Produktet indeholder <40 g/l VOC. 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand, vaskes med sæbe og vand 
Anbefalet filmtykkelse, våd: 90-130 mikrometer 
Anbefalet filmtykkelse, tør: 40-55 mikrometer 
Anbefalet forbrug: Uhøvlet træ ca. 6-8 m²/liter, høvlet træ ca. 8-12 m²/liter 
Vejledende data for højtrykssprøjte:  
      Dyse: 0,46 mm/0,018" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstryk: MPa 15-18/150-180 kg/cm² 
Tørretid (23°C, 50 % R.H.): Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og 

filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, 
før malingsfilmen er tør 

Støvtør: 3 timer 
Min. interval for overmaling: 24 timer 

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

 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, færdiggrundet, bart og trykimprægneret træværk påføres 1 
strøg Gjøco Oljegrunning klar. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og 
stålbørstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Alt endetræ/skæreflader skal mættes godt med 
Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Tidligere behandlet underlag rengøres med Gjøco 
Kraftvask. Løs maling, træbeskyttelse og træfibre fjernes ved skrabning/børstning.  På høvlet 
træværk og andre hårde og blanke underlag kan det være nødvendigt at stålbørste/slibe for at sikre 
vedhæftning. Afrund skarpe kanter før grunding for at opnå bedst mulig kantdækning. 
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Anvendelsesmåde 
Nyt, uhøvlet træværk påføres min. 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Tidligere 
behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.  
 

Opbevaring 
Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.  

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

 
 
 
 

ØVRIGE INFORMATIONER 
Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, som tidligere er behandlet 
med linoliemaling/træbeskyttelse, kan give blærer. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning, 
som især er synlig på lyse farver. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd 
eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på træværk 
med rimfrost.  Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. 
Produktet skal ikke fortyndes eller tilsættes andre olier/produkter. Baser skal tones. Forskellige 
batchnumre blandes før brug. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5°C. 
Opbevares tørt og frostfrit. For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk 
datablad. 
Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.  
 

 

SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
 

 

 
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 

 

 
 


