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Gjøco Murseis er en vanntynnbar upigmentert seis/impregnering til mineralsk underlag. Benyttes på 
ubehandlet mur og for å binde løse partikler på overflaten før videre behandling. Teglstein må pusses 
før overmaling. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Vanntynnbar upigmentert seis basert på akryl 
Farge: Fargeløs 
Glans: Skal ikke danne film 
Viskositet (Ford Cup): 10-12” F4 
Egenvekt (kg/l): 1 
Tørrstoff (volum %): Ca. 11 
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Grov pensel  
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Anbefalt forbruk: 5-10 m²/liter, avhengig av underlaget 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 1 time 
Overmalingsintervall, minimum: 5 timer 

Minimum påføringstemp. C: + 5°C 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Løs mur og puss børstes/skrapes. Skal Gjøco Murseis brukes som seis før overmaling med dekkende 
maling, er det viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Flater angrepet av sopp/ 
alger behandles først med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. 
 

Bruksmåte 
Gjøco Murseis er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Som forbehandling før maling påføres ett 
strøk. På betonggulv som støvbinder kan flere strøk påføres. Produktet skal trekke ned i underlaget 
og ikke danne film. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking.  
Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  

 
Avfallshåndtering 
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 
Rør godt om før bruk. 
Emballasjestørrelser: 3 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 
 

 


