
            
 
  
GJØCO HEFTGRUNN 
 

                    

TEKNISKA DATA Datum, reviderad: 2015.08.07 Sida 1 av 2 
 

Gjøco Heftgrunn är en matt grundfärg för inomhus bruk baserad på alkyd olja. Gjøco Heftgrunn är 
perfekt som en primer och täckfärg i taket. Används på underlag som trä, byggplattor, MDF, tapet, 
vävtapet, torr murverk och betong, tidigare målade ytor etc. 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Alkydoljebaserad färg 
Kulör: Vit, kan brytas i ljusa kulörer med Gjøcomix 
Glans: Matt 
Flampunkt: 43°C 
Densitet (kg/l): 1,5 
Torrhalt (volym %): Ca 48 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av 

professionella användare 
Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 80-100 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 35-40 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 8-12 m² / liter, beroende på underlaget 
 Data högtrycksspruta:  
       munstycke: 0,021 ", 0,53 mm 
       Sprutvinkel: 65° -80° 
       Färgtryck: Min 150 kg/cm2 
Torkning (23° C, 50 % relativ 
fuktighet) 

 

Damm: 4 timmar 
Övermålningsbar, min: 24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek 

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

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget måste vara rent, torrt och fri från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor tvättas med 
Gjøco Hustvätt. Tidigare målade ytor, byggskivor, MDF och fabriks målade ytor mattas med fint 
sandpapper. Byggskivor kan ha vax beläggning, kontrollera vidhäftning. När Heftgrunn används på 
kakel och plast kontrollera vidhäftning genom provmålning. 
 
Användningsmetod 
Gjøco Heftgrunn är redo att använda och bör inte förtunnas.  
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Annan information 
Rör om väl eventuellt oljeuppflytt före användning. 
Användningstemperatur omgivnings- och substratet måste vara minst + 10° C. Målade ytor måste 
härda minst 4 veckor före rengöring med ett milt rengöringsmedel. 
Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Tätt locket väll vid lagring av färg för att 
förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tommas i avloppet, men levereras till 
återvinningsstation. Förvaras torrt och frostfritt. 
För mer detaljerad information, se säkerhetsdatablad. 
 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l 
VOC. 
 
Avfallsbehandling 
Bör inte hällas flytande färg i avlopp eller i vattendrag, men levereras till insamlingsplatser. 
 
 
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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