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Gjøco Bliss 30 er en sundhedsvenlig akryldispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug. 
Gjøco Bliss 30 anbefales af Norges Astma- og Allergiforbund. Gjøco Bliss 30 har minimal malingslugt 
og emission under påføring og tørring. Bruges til mellem- og topstrøg i tørre rum på paneler, 
bygningsplader, de fleste typer tapet, puds, beton, glasvæv, strukturtapet og tidligere malede flader.  
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Vandopløselig akryldispersionsmaling 
Farve: Base hvid og base A, som tones via Gjøcomix 
Glans: Halvblank 30 
Viskositet (P): 70-90 
Egenvægt (kg/l): 1,38 

 

 

ANVENDELSESDATA 

 
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand  
Vejl. data højtrykssprøjte:  
      Dyse: 0,53 mm/0.021" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
Anbefalet forbrug: 8-10 m2/liter 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 1 time 
Overmalingsinterval, min.: 2 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. 

Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og 
filmtykkelse. 

Minimum påføringstemp. C: + 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur. 

 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. 
Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og 
grundes med Gjøco Sperregrunn. Nye paneler og gamle misfarvede paneler påføres minimum 2 strøg 
Gjøco Sperregrunn for isolering og spærring af knaster. 
Ved overfølsomhed skal malearbejdet overlades til andre ved brug af andre produkter end Bliss. 
 

Anvendelsesmåde 
Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. 
 

Opbevaring 
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og 
indtørring.  
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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. 

 

    
 

 
Gjøco Bliss 30 anbefales af:  
 

 
 
Konservering: 
Al maling skal konserveres for at undgå, at den rådner i spanden. I Gjøco Bliss 30 er der brugt en 
kombination af 1,2-Benzisotihazol-3(2H)-one (BIT) og N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-
diamin. Niveauerne er langt lavere end angivet i EU's kosmetikdirektiv 76/768/EØF 
 
Indhold:  
Vand (fortyndingsmiddel), titandioxid (pigment), akrylpolymer (bindemiddel), 
kalciummagnesiumkarbonat (fyldstof), kaolin (fyldstof). Indeholder mindre end 1 % af følgende: 
Akrylpolymer (dispergeringsmiddel), polyuretan (fortykningsmiddel), polysiloksan (skumdæmpende 
middel). Konservering: 1,2-Benzisotihazol-3(2H)-one (BIT) som eneste kendte allergen. 
 
NAAF: For at beskytte huden anbefaler Norges Astma- og Allergiforbund/Gjøco, at du bruger 
handsker, når du maler. Malingsbasen er anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund. Ekstra farve 
tilsættes fra det farvesystem, som er tilgængeligt på udsalgsstedet. 
 

 
Miljømærkning 
 

2096 0006 
 

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til 
miljømærket Svanen. 
 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 
uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. 
Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug.  
Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter 
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SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).   Dette produkt indeholder: <0,3 g/l VOC 
 
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. Maling kan betragtes som 
halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.    Udgivet af Gjøco AS           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


