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Gjøco Bliss 10 är en hälsovänlig, lösningsmedelsfri, akryl emulsionsfärg för inomhusbruk. 
Gjøco Bliss 10 är godkänd av norska Astma- och Allergiförbundet. Gjøco Bliss 10 har minimal 
färglukt och emission under applicering och torkning. Används för mellan- och toppskikt i 
torra utrymmen på panelbrädor, de flesta typer av tapeter, gips, betong, glasfiberväv, miljö 
säckväv och tidigare målade ytor 
 
 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ: Vattenburen akryl emulsionsfärg  
Kulör: Vit , Bas A,B,C, bryts i Gjøcomix systemet 
Glans: Sidenmatt 
Viskositet (P): 70-90 
Densitet (kg/l): Ca 1,38 
Torrhalt (volym %): Ca 40 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller spruta.  
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad filmtjocklek, våt: 120 my 
Rekommenderad filmtjocklek, torr: 50 my 
Vägledande data för 
högtrycksspruta: 

 

      Munstycke: 0,53mm/0.021" 
      Sprutvinkel: 65°-80° 
      Färgtryck: Min 15 MPa/150 kg/cm² 
Förbrukning: 7-10 m2/liter beroende på underlaget 
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):  
Dammtorr: 1 timme 
Övermålningsintervall, minimum: 2 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors 

härdning. Kan påverkas av temperaturer, luftfuktighet, 
ventilation och skikttjocklek 

Minimum appliceringstemp. (°C): + 10 
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Förbehandling 
 
Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på 
emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper 
och grundas med Gjøco Spärrgrund. Överkänsliga personer bör låta andra utföra målnings 
arbete med andra färgprodukter än Bliss. 
 
Applicering 
 
Påföres jämt och flödigt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för 
att undvika fläckar. 
 
Övrig information 
 
Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen 
för att undvika skillnader i glans. 
Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst 
+10°C. 
 
Gjøco Bliss 10 rekommenderas av: 
 

  
 
Konservering: 
All färg måste konserveras för att inte ruttna i burken. I Gjøco Bliss 10 användes en 
kombination av bensamid 2,2'-ditiobis (N-metyl) och isotiazolinoner i så små mängder som 
möjligt. Nivåerna är mycket lägre än EU: s kosmetika direktiv 76/768/EEG 
 
 
Säkerhet 
 
Se eget säkerhetsdatablad.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).    
Denna produkt innehåller: <0,3 g/l VOC.  
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används vid 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. Detta datablad 
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.   Utgivet av Gjøco 
AS 
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