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Herregård Arctic är en vattenburen oljefärg till fasadpanel på hus, med unik teknologi som gör färgen 
kulör- och glansstabil över lång tid i ett tufft klimat. Produkten har en yta som är smutsavvisande 
med självrengörande egenskaper. Används på utvändigt nytt, gammalt, laserat, målat eller 
tryckimpregnerat virke. Skall användas i system med Gjöco Oljegrunning. Herregård Arctic kan också 
användas som färdigstrykning på grundad metall och plast som takrännor, beslag och liknande på 
byggnader. 
 

 

FYSIKALISKA DATA 
  
Typ: Vattenburen hybridfärg baserad på alkydolja och akryl 
Kulör: Bas vit, A, B, C, oxydröd, klar röd, gul, oker 
Glans: Halvblank 50 
Densitet (kg/l): Ca 1,25 (vit) 
VOC: EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130g/l (2010). 

Produkten innehåller˂60g/l VOC 
 

 

BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel och roller. Sprutning rekommenderas endast för 

proffs. 
Förtunning/rengöringsmedel: 
Rek. Filmtjocklek, våt: 
Rek. Filmtjocklek, torr: 

Vatten, rengörs med såpa och vatten 
90–110 mikrometer 
40–50 mikrometer 

Vägledande data för högtrycksspruta:  
      Munstycke: 0,46 mm/0,018” 
      Sprutvinkel: 65°-80° 
      Färgtryck: MPa 15–18 / 150 – 180 kg/cm² 
Förbrukning: Ohyvlat trä ca 6–8 m2/liter, hyvlat trä ca 8–12 m2/liter 
Torktid (23 °C, 50 % R.H.): Beroende av temperatur, luftfuktighet, vind och 

filmtjocklek. Måla inte om det är risk för dagg eller regn 
innan färgfilmen är torr. 

Dammtorr: 0,5 timmar 
Övermålningsintervall, minimum: 2 timmar 

Minimum appliceringstemp. (C): + 5. Temperatur i luft och underlag bör vara över +5°C 

 

 

BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget skall vara rent och torrt. På Nytt och bart virke samt tryckimpregnerat trä, applicera 1 
skikt Gjøco Oljegrunning. Nytt virke som har lämnats obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och 
stålborstes före behandling med Gjøco Oljegrunning. Alla ändar av trä / skurna ytor måste vara väl 
mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4 lager våt-i-våt. Tidigare behandlade ytor rengörs med Gjøco 
Kraftvask. Lösa färg/bets/lasyrflagor och träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.  
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På hyvlat trä, sidokanter på ytterpanelen och andra glansiga underlag, kan krävas stålborstning / 
slipning för att säkerställa vidhäftning. För att uppnå bästa möjliga kantdäck, runda skarpa kanter 
före grundning.  
 
Grundning 
På nytt, obehandlat, bart fabriksbehandlat eller impregnerat virke appliceras ett skikt Gjøco 
Oljegrunning. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar 
vått-i-vått. 
 
Applicering 
På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare 
behandlat trä appliceras 1–2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä. 
 
Lagring 
Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.  
 
Avfallshantering 
Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av 
farligt avfall. 
 

      
 

ÖVRIG INFORMATION 
Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. 
Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats 
med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är 
särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller 
halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på 
brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagning. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra 
oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjøcoMix. Användningstemperatur i luft och på 
underlaget måste vara minst + 5° C varm.   
Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter. 
 

 
SÄKERHET 
Se eget säkerhetsdatablad.  

 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna 
levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. 
                             Utgivet av Gjøco AS 

 

 


