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Gjøco Taklakk er en blank takmaling tilsatt penetrerende oljer og rusthindrende midler. Gjøco 
Taklakk brukes på gamle og rustne bølgeblikktak. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Alkydoljebasert 
Farge: Sort 
Glans: Blank 
Flammepunkt: 62 °C 
Egenvekt (kg/l): 1,1  
Tørrstoff (volum %): Ca. 61  
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel eller sprøyte. Sprøyting bør utføres av profesjonelle. 
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit  
Anbefalt filmtykkelse, våt: 90 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 40 mikrometer 
Anbefalt forbruk: 10 m²/liter, avhengig av underlaget 
Veil. data høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0,46 mm / 0,018" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstrykk: MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm² 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 6 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og 

filmtykkelse. 
Intervall for overmaling, 
minimum: 

8 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og 
filmtykkelse.  Mal ikke ved fare for dugg. 

Minimum påføringstemp. C: + 5, NB- mal ikke ved fare for dugg. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. 
Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes 
med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann. Underlag som har vært rustent, 
primes med Gjøco Antirustprimer før påføring av Gjøco Taklakk. 
 

Bruksmåte  
Gjøco Taklakk skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnumre blandes 
før bruk, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte 
skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy 
luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. 
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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 før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå 
glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også 
oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan 
gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn. 
Emballasjestørrelser: 10 liter.  
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 430 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC. 
 

 
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 

 

 


