HERREGÅRD LINOLJEMALING
Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforsterket linoljemaling. For utvendig bruk på nytt,
beiset eller malt treverk. Det anbefales tilsats av Gjøco Sinkoksidpasta, spesielt i hvit og lyse farger,
for en mer holdbar film.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Glans:
Flammepunkt:
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (volum %):

Alkydforsterket linoljemaling
Hvit, base A, B, C, oksydrød og oker
Halvblank
>62 C
Ca. 1,32 (avhengig av farge)
Ca. 64

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt filmtykkelse, våt:
Anbefalt filmtykkelse, tørr:
Anbefalt forbruk:
Veiledende data høytrykksprøyte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstrykk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr:
Overmalingsintervall, minimum:
Minimum påføringstemperatur:

Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
White spirit
100 mikrometer
70 mikrometer
Ca. 10 m2 pr liter, avhengig av underlaget
0,018-0,021”
40 -80
Min 150 kg/cm2
Ca. 14 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet,
vindforhold og filmtykkelse.
48 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold
og filmtykkelse.
5C. Anbefalt brukt i perioden mai – august. Lave
temperaturer gir lenger tørketid.

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Tidligere malte hus må skrapes rene for løs,
gammel maling. Bart tre stålbørstes for å fjerne løse trefibrer. Fett og andre forurensninger fjernes
med Gjøco Kraftvask. Skyll godt med rent vann. Flater som er angrepet av sopp/ alger behandles med
Gjøco Sopp- og Grønskefjerner.

Bruksmåte
NB: Det anbefales tilsats av Gjøco Sinkoksidpasta, spesielt i hvit og i lyse farger, for en mer holdbar
film. Tilsats av sinkoksidpastaen vil gjøre farge lysere.
Rør godt om før bruk. Anbefalt brukt i perioden mai–august. Linoljemaling tørker mye senere enn
tradisjonell oljemaling. Det er spesielt viktig å påføre linoljemaling i tynne strøk, for å sikre god
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gjennomtørk og hindre rynkedannelse/solblærer. Mal ikke på direkte solbelyst underlag.
Linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger, spesielt hvis malingen
har vært lagret en tid. Naturlig værslitasje gjør at fargen falmer/kritter over tid. Spør gjerne en
fagperson om råd og veiledning før bruk. Søl og brukte filler legges i vann og samles i brannsikker
avfallsbeholder.

Lagring
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og
lagres tørt ved jevn temperatur. 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
Duggfall på halvtørr maling kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr maling kan gi blæring.
Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes godt
før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller.
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. 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 endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5
år etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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