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Gjøco Antirustprimer/Rostskyddsprimer en alkydbaserad zinkfosfatprimer för stålkonstruktioner där 
finns höga krav på korrosionsskydd. Används som grundfärg för stålkonstruktioner och stål. 
Övermålas med Gjøco Dekkmaling 90. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Alkydoljebasert zinkfosfatprimer 
Kulör: Svart och grå 
Glans: Matt 
Flammpunkt: 39 °C 
Densitet (kg/l): Ca. 1,3 
Torrhalt (volum %): Ca. 51 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas 

endast för yrkesanvändare 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 90 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 40 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 9 m2/liter 
Information högtrycksspruta 
Färg: 

 

       Munstycke: 0.021", 0,53 mm 
       Sprutvinkel: 65-80 
       Färgtryck : 150 kg/cm2 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 2 timmar 
Min. övermålnings intervall: 4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek. 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytan måste vara torr och fri från fett, olja, rost och löst gammal färg. 
Rostig yta sandblästras till SA 2½ eller borstas till SA 2. Fett, olja och andra föroreningar tvättas bort 
med Gjøco Krafttvätt och högtryckssprutning. Skölj väl med rent vatten. 
 

Applicering 
Rör om väl före användning. Förtunning normalt inte rekommenderas. Om förtunningen krävs 
använd lacknafta. Måla bara rena och torra ytor, och när metall, luft och färg har temperatur över 0° 
C. Temperaturen i stål måste vara 3° C över daggpunkten när färgen appliceras. Sprutning utrustning 
rengörs med lacknafta. Lämpliga toppfärger är Gjøco Dekkmaling 90. 
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Övrig information 
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna 
och förvaras torrt med jämn temperatur. 
 

SÄKERHET 
Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. VOC EU gränsvärde för denna 
produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010).   Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.  
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta 
används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna 
villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data 
utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för 
offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB 


