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Gjøco G2 Båt- og Treimpregnering er en farveløs, alkydbaseret specialimprægnering, som erstatter 
lakbehandling. Den er vandfast og slidstærk. Anvendes som topstrøg i system med Gjøco G1 Båt- og 
Treimpregnering på træbåde over vandlinjen, både udvendigt og indvendigt. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Alkydoliebaseret træimprægnering 
Farve: Klar 
Flammepunkt: Ca. 42 °C 
Egenvægt (kg/l): 0,86 
Tørstof (volumen %): Ca. 31 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel 
Fortynding/rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin eller terpentin 
Anbefalet forbrug: Ca. 10 m2/liter 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: Ca. 3-4 timer 
Overmalingsinterval, minimum: 4 timer 
Min. påføringstemperatur: +5°C 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Fedt og forurening fjernes med Gjøco Kraftvask. Flader, der er 
angrebet af svamp og alger, behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner. Lad tørre før videre 
behandling. Glat og hårdt underlag slibes med P60-P80 for at opnå bedre vedhæftning. Løs lak og 
slidt træværk fjernes ved skrabning. Bart træværk grundes med Gjøco G1 Båt- og Treimpregnering 
vådt-i-vådt, til træværket er mættet. Overfladen slibes let før påføring af Gjøco G2 Båt- og 
Treimpregnering. 
 

Anvendelsesmåde 
Gjøco G2 Båt- og Treimpregnering omrøres grundigt og påføres underlaget med pensel. Påfør 3-5 
strøg efter behov. 
 

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

 
 
 
  

  

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt 
lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. 
Emballagestørrelser: 0,75 og 3 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. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres 
automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.                                 
Udgivet af Gjøco AS 
 

 


