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GjøcoPur TL Matt er en løsemiddelfri, matt polyuretan toppstrøk med god slitestyrke, ripefasthet og 
UV stabilitet. GjøcoPur TL Matt er beregnet som toppstrøk til bruk på betong, tre og herdeplast. Kan 
brekkes til ønsket farge. GjøcoPur TL Matt kan benyttes både som en- og tokomponent. 
 

 

BRUKSOMRÅDE  FORPAKNING 
Industrigulv 
Parkeringsdekker 
Ramper 
Lager/produksjon 
Korridorer 
Laboratorier/teknisk rom 
Sykehus/institusjoner 
Utstillingslokaler/butikker 

 
Base hvit: 
Sett á 5,75 kg:  
5 kg del A  
0,75 kg del B 
 
 

 
Base klar: 
Sett á 4,3 kg:  
3,55 kg del A  
0,75 kg del B 
 

 

 

BRUKSDATA 
 
Farge: Base hvit og base klar, kan blandes i mange farger. 
  
Blandingsforhold:  Del A Del B Sum (Del A + Del B) 
 Base hvit: 5 kg 0,75 kg 5,75 kg 
 Base klar: 3,55 kg 0,75 kg 4,3 kg  
     
 Kan også brukes som en-komponent. 
  
Påføringsmetode: Påføres med rull eller airless sprøyte.  
Rengjøringsmiddel: Vann eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt 

kan kun fjernes mekanisk. 
Tynning: Produktet skal ikke tynnes. 
Anbefalt forbruk: Ca. 0,1 – 0,15 kg/m². 
Støvtørr: 6 timer (20°C, 50% R.H.). 
Tåler gangtrafikk: 24 timer (20°C, 50% R.H.). 

Minimum påføringstemp. C: Fra +12°C til +30°C i underlag og luft, og minst 3C over gjeldende 
duggpunkt.  

Herdetid: 6 døgn. 
Holdbarhet: 18 måneder i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur. 
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding. 

 

 
 
 
 
 
BRUKSANVISNING 
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Forbehandling 
Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens. 
Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Overflatetemperaturen må være minst +12ᵒC ved påføring, og 
være minst 3ᵒC over gjeldene duggpunktet. 
 

Påføring  
Del A og del B bør ha en temperatur over +12°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom 
gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må 
brukes omgående. Påføres med rull eller airless sprøyte, med en tykkelse på 0,1 – 0,15 kg/m² per 
strøk. GjøcoPur TL Matt kan påføres flere lag dersom man ønsker sterkere og mer slitesterk 
toppstrøk. 

 

Herdetid 
GjøcoPur TL Matt er ferdig herdet etter 6 døgn, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og 
mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. 
 

Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres 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 
Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til 
fargeforskjeller. 
 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade 
luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.  
 

 
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 

 

 


