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Golv 40 vattenspädbar är en vattenburen golvbeläggning baserad på polyuretanmodifierat alkyd. 
Färgen har goda appliceringsegenskaper, god utflytning och är mycket slitstark. Används för inomhus 
trägolv och gammalt betonggolv. Kan även användas utomhus på gamla betonggolv. Använd inte på 
ny betong eller ytor med fuktrisk. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Vattenburen oljefärg baserat på polyuretanbindemedel 
Kulör: A, B och C bas som brutes med Gjøcomix. 
Glans: Halvblank 
Densitet (kg/l): Ca. 1,2 
Torrhalt(volum %): 38-40 
pH: 8-9 
  

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Bred pensel, filtrulle. Sprutning rekommenderas endast för 

yrkesanvändare. 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Data för högtrycksspruta:  
       munstycke: 0,021 ", 0,53 mm 
       Sprutvinkel: 65-80° 
       Färgtryck : 150 kg / cm2 
Rekommenderad förbrukning: 6,8 m2 / liter 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 2 timmar 
Övermålningsbar, minst: Min. 8 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek 
 

Lägsta appliceringstemp. C: + 10°C. De bästa resultaten erhålles genom att applicera vid 
rumstemperatur 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
 
Trä/lövträ/laminat: 
Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Tidigare målade ytor bör tvättas med Gjøco Hustvätt och 
eftersköljes med vatten. Gammal blank och halvblank färg mattas ner med sandpapper. Obehandlat, 
nedslipat eller nedslitet trägolv behandlas först med Gjøco Spärrgrund (se separata 
rekommendationer för denna produkt). Därefter behandlas golvet med 2-3 skikt Golv 40 
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vattenspädbar.  Gammalt laminatgolv kräver ingen primer. Nytt laminatgolv kan innehålla 
ämnen som försvårar målning. En provuppstyckning rekommenderas. 
 
Betong: Golv 40 vattenspädbar lämplig som färg för äldre obehandlade betonggolv och 
tidigare målade betonggolv. Ytan måste vara ren, torr och fri från fett och oljefläckar. På 
tidigare målade ytor all lös färg måste tas bort och sedan rengöras med Gjøco Hustvätt. 
Gammal blank eller halvblank färg mattas ner med sandpapper. Dammsuga och torka av 
med luddfri trasa, gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande att 
få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolv bör slipas före målning. 
 
För nygjutna golv, lagergolv, garage och andra golv med hög belastning rekommenderas 
Gjøco Poxydekk. 
 
Användningsmetod 
Golv 40 vattenspädbar är klar för användning och får inte förtunnas. Rör om ordentligt och 
applicera 2-3 skikt beroende på underlaget. Appliceras jämnt och flödigt. 
 
Annan information 
Förvaras torrt och frostfritt. Rör om väl före användning. Olika batch.nr. blandats ihop för att undvika 
glans och färgskillnad. Vänta minst 1 vecka att tvätta golv, färgen behöver upp till 4 veckor för 
fullständig härdning. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/i.): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC. 
 
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom de relativa produkterna används ofta 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. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende 
av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer 
automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 
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