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Sperregrunn er en vandfortyndbar grunder til spærring og isolering af for eksempel sod, nikotin og 
andre farvestoffer. Modvirker harpiksgennemslag fra knaster. Kan bruges på de fleste underlag som 
paneler, bygningsplader, glasvæv, tapet, gipsplader, gammelt puds, beton m.m.  Bør ikke anvendes 
på ny beton. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Baseret på uretanmodificeret alkyd 
Farve: Hvid 
Glans: Silkemat 6-8 
Viskositet: 70 
Egenvægt (kg/l): 1,4 
Tørstof (volumen %): 42 

 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af 

fagfolk 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand  
Anbefalet forbrug: 8-12 m2/liter 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 1 time 
Overmalingsinterval, min.:  4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. 

Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og 
filmtykkelse. 

Minimum påføringstemp. C: + 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur. 

 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Blanke flader matteres med fint sandpapir. Ubehandlet gammel 
mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skrabes, børstes, og grundes med Gjøco 
Murseis. Gammelt panel vaskes med Gjøco Husvask. Tør over med rent vand før påføring af Gjøco 
Sperregrunn. 
 

Anvendelsesmåde 
Til brug som grunding påføres 1 strøg Gjøco Sperregrunn. For at spærre mod knastgennemslag og på 
misfarvet underlag påføres 2 fyldige strøg. På særligt vanskelige underlag (f.eks. nyt fyrretræspanel, 
gammelt/misfarvet panel) kan det være nødvendigt med mere end 2 strøg – påfør prøvestrøg. Vær 
opmærksom på, at knastgennemslag er et naturligt fænomen, som altid vil kunne gøre sig gældende 
over tid. 
 



            

 

 
 

 
GJØCO SPERREGRUNN 
 

                    

TEKNISKE DATA Dato: 05.08.21 Side 2 af 2 

 

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

 
Miljømærkning 
 

2096 0006 
 

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

 
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 
Gjøco Sperregrunn er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. For at 
undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, 
at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når 
luftfugtigheden normalt er lavest. 
Emballagestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter 
 

 
SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 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           

 


