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Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforstærket linoliemaling. Til udendørs brug på nyt, 
træbeskyttet eller malet træværk. Det anbefales at tilsætte Gjøco Sinkoksidpasta, især til hvide og 
lyse farver, for at opnå en mere holdbar film. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Alkydforstærket linoliemaling 
Farve: Hvid, base A, B, C, oxydrød og okker 
Glans: Halvblank 
Flammepunkt: >62 C 
Egenvægt (kg/l): Ca. 1,32 (afhængig af farve) 
Tørstof (volumen %): Ca. 64 

 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin 
Anbefalet filmtykkelse, våd: 100 mikrometer 
Anbefalet filmtykkelse, tør: 70 mikrometer 
Anbefalet forbrug: Ca. 10 m2 pr. liter, afhængig af underlaget 
Vejledende data for 
højtrykssprøjte: 

 

      Dyse: 0,018-0,021” 
      Viftevinkel: 40-80 
      Malingstryk: Min. 150 kg/cm2 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: Ca. 14 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, 

vindforhold og filmtykkelse. 
Overmalingsinterval, minimum: 48 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold 

og filmtykkelse. 
Min. påføringstemperatur: 5C. Anbefales til brug i perioden maj - august. Lave 

temperaturer medfører en længere tørretid. 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt, før malingen påføres. Tidligere malede huse skal skrabes rene for 
løs, gammel maling. Bart træ stålbørstes for at fjerne løse træfibre. Fedt og anden tilsmudsning 
fjernes med Gjøco Kraftvask. Skyl godt med rent vand. Flader, der er angrebet af svamp/alger, 
behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner. 
 

Anvendelsesmåde 
NB! Det anbefales at tilsætte Gjøco Sinkoksidpasta, især til hvide og lyse farver, for at opnå en mere 
holdbar film. Tilsætning af zinkoxidpasta gør farven lysere. 
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Omrøres godt før brug. Anbefales til brug i perioden maj - august. Linoliemaling tørrer meget 
langsommere end traditionel oliemaling. Det særligt vigtigt at påføre linoliemaling i tynde strøg for at 
sikre god gennemtørring og hindre rynkedannelse/solblærer. Mal ikke på direkte solbeskinnede 
underlag. Linoliemaling har en gul egenfarve og kan derfor give afvigelser på enkelte farver, især hvis 
malingen har været opbevaret i et stykke tid. Naturlig påvirkning af vind og vejr gør, at farven 
falmer/kridter over tid. Spørg gerne en fagmand om råd og vejledning før brug. Spildt maling og 
brugte klude lægges i vand og samles i en brandsikker affaldsbeholder. 
 

Opbevaring 
Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt 
lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. 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 
Dugfald på halvtør maling kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør maling kan medføre 
blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Maling i dåser med forskellige 
produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. 
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 

 

 


