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Gjøco Bunnstoff primer er en antikorrosiv primer til brug under vandlinjen på træ-, glasfiber-, plast- 
og stålbåde. Benyttes som primer under Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Kan ikke bruges på 
aluminiumsbåde. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Antikorrosiv primer 
Farve: Grå 
Viskositet (P): >200 s (Ford Cup nr. 4) 
Flammepunkt: Ca. 34 °C 
Egenvægt (kg/l): 1,23 
Tørstof (volumen %): Ca. 40 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for 

fagfolk. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Xylen 
Forbrug: Ca. 10 m²/liter 
Min. påføringstemperatur: 
Maks. luftfugtighed: 

0 C 
85 % R.H. (min. +3 °C over dugpunktet) 

Malingstryk lavtrykssprøjte: 15,0 – 18,0 MPa 
Filmtykkelse og forbrug:  Min. Maks. 

Filmtykkelse, våd 100 μm 188 μm 
Filmtykkelse, tør 40 μm 75 μm 
Forbrug 10,0 m2/liter 5,3 m2/liter 

 

  
Tørretider (23° C, 50 % R.H.) ved 
en filmtykkelse på ca. 35-40 μm: 

Lufttemperatur 5C 10C 23C 30C 

Støvtør 40 min. 30 min. 30 min. 15 min. 
Overmalbarhed, 
min. 

5 timer 4 timer 3 timer 2 timer 

Maks.                            7 dage 7 dage 7 dage 7 dage 
 
Tørretiderne afhænger af filmtykkelsen 

 

 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Generelt før al behandling: Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel 
maling. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt 
efter med rent ferskvand. Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel 
maling. 
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Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes 
med Gjøco Kraftvask og højtrykssprøjte. Skyl godt med rent vand. 
 

 

Anvendelsesmåde 
Både med gammel 
bundmaling: 

Rub overfladen med sandpapir. Påfør et strøg Gjøco Bunnstoff Primer. 

Glasfiber-
/plastbåde: 

Rub overfladen med sandpapir. Fjern støv og forurening med Xylen. Påfør min. 3 
strøg Gjøco Bunnstoff Primer. 

Stålbåde: Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Påfør min. 3 strøg 
Gjøco Bunnstoff Primer.  

Tidligere 
behandlede 
træbåde: 

Rub overfladen med sandpapir. Påfør 3-4 strøg Gjøco Bunnstoff Primer. 

 
Overmales med Gjøco Selvpolerende bundmaling. Både, som er primet, og som skal stå mere end 7 
dage før videre behandling, skal rubbes før overmaling. 
 

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 
Omrøres godt før brug. Lad dåsen stå i 10 minutter for at undgå luftbobler. Produktet skal opbevares 
i henhold til de nationale bestemmelser.  
Emballagestørrelser: 0,75 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. 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           


