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Gjøco Sinkoksidpasta indeholder zinkoxid beregnet til Herregård Linoljemaling for at give malingen 
bedre egenskaber og gøre malingsfilmen mere holdbar. Gjøco Sinkoksidpasta anbefales specielt til 
hvide og lyse farver. Den leveres i 1 liters emballage og tilsættes til 9 liter Herregård Linoljemaling. 
NB! Må ikke bruges i andre typer maling.  
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Pigmentpasta 
Farve: Hvid 
Flammepunkt: >62˚C 
Egenvægt (kg/l): 1,7 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin 
 

 

BRUGSANVISNING 
 
Dåsens indhold tømmes ud i en 9-litersspand med Herregård Linoljemaling og røres godt ind. 
Malingen bør bruges omgående og helst inden for 1 måned efter tilsætning af Gjøco Sinkoksidpasta.  
 

Opbevaring 
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og 
indtørring.  
Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.  

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

 
 
 
 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Zinkoxidpastaen bidrager til farvens hvidhed og kan give udslag, hvis den bruges i mørke farver. 
Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt 
lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.  
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SIKKERHED 
Produktet er giftigt for vandlevende organismer. Undgå udledning til miljøet. 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 
 

 
 
 


