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Gjøco Akryl Fasademaling er en matt, værbestandig akrylmaling for utendørs bruk på mineralsk 
underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. 
Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, betong og eternit. Ikke egnet til Supereternitt. Ved 
bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes. Følg 
anbefalinger fra leverandør. Akryl Fasademaling er ikke beregnet til gulv. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Ren akrylmaling 
Farge: Hvit, A, B og C base  
Glans: Matt  
Viskositet (P): 65-80 
Egenvekt (kg/l): 1,3 
Tørrstoff (volum %): Ca. 42 
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Anbefalt filmtykkelse, våt: 120 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 40 mikrometer 
Anbefalt forbruk: 4-8 m²/liter, avhengig av underlaget 
Veil. data høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0,021" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstrykk: 150 kg/cm² 
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtørr: 1/2 time 
Overmalingsintervall, minimum: 2 timer 

Minimum påføringstemp. C: + 5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for 
duggmatting m.m. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett 
og forurensning. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gammel løs maling, løs puss og støv må 
fjernes ved børsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft.  
Sugende, porøst eller sterkt krittede underlag seises med Gjøco Murseis. Pussarbeider bør herde i 
minimum 4 uker før overmaling. Alle byggtekniske mangler må utbedres før malerarbeidet 
påbegynnes. Flater angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner. 
 

Bruksmåte 
Gjøco Akryl Fasademaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Ved bruk av Gjøco Akryl 
Fasademaling på eternit, anbefales det at vedheft testes ved prøveoppstrøk.  
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Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.  
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  

 
Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 

 
 
 

 
  

 
ØVRIG INFORMASJON 
Rør godt om. Ulike batchnummer blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell. 
Malingen må ikke utsettes for frost.  
Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter 
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som 
halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere 
annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom 
ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data 
uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
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