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Gjøco Proff Solid er en vanntynnet luktsvak og løsemiddelfri PVA-dispersjonsmaling for innendørs 
bruk i tørre rom. Gjøco Proff Solid brukes som mellom- og toppstrøk på bygningsplater, puss, betong, 
glassfiberstrie, miljøstrie, tidligere malte flater etc. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: PVA-dispersjonsmaling 
Farge: Base hvit, A, B og C 
Glans: Leveres i glans 5, 7, 10 og 20 
Viskositet (P): 120 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,4 
Tørrstoff (volum %): Ca. 40 

 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting anbefales kun for 

profesjonelle. 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann, vaskes med såpe og vann 
Anbefalt filmtykkelse, våt 120 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 50 mikrometer 
Anbefalt forbruk: 8-10 m²/liter avhengig av underlaget 
Veil. data høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0.021", 0,53 mm 
      Viftevinkel: 65-80 
      Malingstrykk: 150 kg/cm2 
Anbefalt forbruk: 7-10 m2/liter 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 1 time 
Overmalingsintervall, minimum: 3 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. 

Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og 
filmtykkelse. 

Minimum påføringstemp. C: + 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. 
 
 

 

BRUKSANVISNING 

 

Forbehandling 
 

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask, og skyll godt med rent vann. 
Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes ned med sandpapir og grunnes 
med Gjøco Proff Heft. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolèr for å hindre gjennomslag. 
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Ubehandlet mur, sugende underlag og tidligere kalkede flater skrapes, børstes og vaskes før grunning 
med Gjøco Murseis.  
 

Bruksmåte 
 
Gjøco Proff Solid er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov. På 
sugende underlag kan det være nødvendig med flere strøk for å unngå skjolder. 
 

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 
Oppbevares og fraktes: Stående, tørt og frostfritt. Påføringstemperatur i luft og underlag må være 
minst +10 °C. Rør godt om. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Malingen er ikke så godt 
egnet til vegger som utsettes for høy slitasje og som trenger regelmessig vask. Innholdet i spannet 
varierer mellom 9–10 liter avhengig av farge. Sett lokket godt på igjen etter bruk for å hindre søl og 
inntørking. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. For mer utførlig 
informasjon, For mer utførlig informasjon, skanne QR-kode eller gå inn på www.gjoco.no.  
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010).   Dette produktet inneholder: <10 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. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.    Utgitt av Gjøco 
AS           

http://www.gjoco.no/

