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Gjøco Proff Uno er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Den har en god 
dækkeevne og giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Velegnet som vægmaling. 
Anvendes på bygningsplader, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Ren akrylmaling 
Farve: Base hvid, A, B og C tones til ønsket farve via GjøcoMix 
Glans: Leveres i glans 5, 7, 10 og 20 
Viskositet (P): 70-90 
Egenvægt (kg/l): Ca. 1,3 
Tørstof (volumen %): Ca. 40 

 

 

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

professionelle. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand, vaskes med sæbe og vand 
Anbefalet filmtykkelse, våd: 120 mikrometer 
Anbefalet filmtykkelse, tør: 50 mikrometer 
Anbefalet forbrug: 8-12 m²/liter afhængig af underlaget 
Vejl. data højtrykssprøjte:  
      Dyse: 0.021", 0,53mm 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstryk: 150 kg/cm² 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 1 time 
Overmalingsinterval, minimum: 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, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. 
Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og grundes 
med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolèr for at forhindre gennemslag. 
 

Anvendelsesmåde 
Gjøco Proff Uno er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På 
sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder. 
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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.  
 

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

    
 

 

Miljømærkning 
  

2096 0006 

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene for 
miljømærket Svanen  

 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Opbevares og transporteres: Stående, tørt og frostfrit. Påføringstemperatur i luft og underlag skal 
være mindst +10 °C. Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Indholdet i 
spanden varierer fra 9 - 10 liter, afhængigt af farven. Sæt låget på igen efter brug for at forhindre 
spild og indtørring. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til miljøstation. Du 
kan få flere oplysninger ved at scanne QR-koden eller gå ind på www.gjoco.no. 
 

 
SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).   Dette produkt indeholder: <1 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           

 


