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Proff Aquagrunn är en impregnerande och vattenavvisande trägrund för utomhusbruk på 
ytterpanelen. Innehåller effektivt filmskydd som motverkar beväxning av svartmögel på träytan.  
Proff Aquagrunn är vitpigmenterad. Används på obehandlat, nytt och väderslitet trä. Kan även 
användas på tryckimpregnerat virke. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Grundning baserad på alkydoljor 
Kulör: Vitpigmenterad 
Densitet (kg/l): Ca. 1,02   
Torrhalt (volym %): Ca. 22 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel. Skall inte sprutas. 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad förbrukning: 6–8 m ² / liter, hyvlat trä 

4–7 m ² / liter, ohyvlat trä 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 2 timmar. Beror på temperatur, fuktighet, vindförhållanden och 
filmtjocklek. 

Min. övermålnings intervall: 12 timmar. Beror på temperatur, fuktighet, vindförhållanden och 
filmtjocklek. 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget måste vara fast, rent och torrt. Nytt trä som har lämnats obehandlat i mer än 4 veckor 
måste stålborstas för att ta bort lösa träfibrer. Vakuumimpregnerade fönster och liknande måste 
avfettas före grundning. Släta och hårda ytor som hyvlat trä ska stålborstas före grundning och skarpa 
kanter avrundas. Tidigare målat trä skrapas rent för lös färg och vittrade ytor stålborstas till friskt trä. 
Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Kraftvask. 
 
Applicering 
Applicera 1 strykning Proff Aquagrunn. Proff Aquagrunn ska inte bilda film - stryk ut väl. Eventuell 
överflödig grundning torkas bort. Alla ändytor / skurna ytor behandlas våt- i- våt 3–4 gånger. 
Grundade ytor bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad. 
 
Lagring 
Stäng locket tätt när du förvarar produkten för att förhindra spill och torkning. 
Produkten måste transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt. 
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Avfallsbehandling 
Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till ett godkänt mottagande för 
farligt avfall. 
 

        
 
 
SÄKERHET 
Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. 
EU gränsvärde för produkten (kat. A / h): 30 g / l. Produkten innehåller max 30 g / l VOC 
 
 

 
De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap 
och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för 
bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. 
Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom 
villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens 
kvalité. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat 
skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning. 
Publicerad av Gjøco AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


