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Gjøco Interiör 15 är en tixotrop, halvmatt interiör färg på alkydoljebasis med svag lukt. Färgen har 
mycket god täckning och ger en slät och tålig yta som är lätt att hålla ren. Gjøco Interiör 15 är en 
idealisk oljemålning för väggar, dörrar och listor. Används bl. annat i kök och badrum för dörrar, 
fönster, lister, möbler, tapeter, vävtapet, torrt murverk och betong, tidigare målade ytor, på grundat 
av järn mm. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Alkydoljebaserad färg 
Kulör: Vit och A bas som bryts med Gjøcomix 
Glans: Sidenmatt 15 
Flammpunkt: 43°C 
Densitet (kg/l): 1,2 
Torrhalt (volum %): Ca. 45 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel eller rulle. Sprutning rekommenderas endast för 

yrkesanvändare. 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 80-100 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 40-50 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 8-12 m2/liter 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 4 timmar 
Övermålningsbar, minst: 24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek. 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytan måste vara ren, torr och fri från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor rengöres med Gjøco 
Hustvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. Blanka och halvblanka målade ytor mattas ner med 
fint sandpapper. Nytt trä, murverk, betong, mycket kritade och sugande underlag borstas och 
grundas med Gjøco Heftgrunn blandad med 10 % lacknafta. 
 
Användningsmetod 
Gjøco Interiör 15 är klar för användning och får inte förtunnas. Applicera med pensel eller rulle. 
 
Annan information 
Rör om väl eventuellt oljeuppflyt före användning. Innehållet i burkar med olika prod.nr. blandas före 
användning för att undvika glans och kulörskillnad. 
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Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 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. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 
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