GJØCO PROFF UNO
Gjøco Proff Uno är en vattenspädbar, luktsvag och lösningsmedelsfri ren akrylatfärg för
inomhusbruk. Gjøco Proff Uno används som tak eller väggfärg på byggplattor av olika slag, gips,
betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

FYSIKALSKA DATA
Typ:
Kulör

Akrylatfärg
Bas Vit, A, B och C som kan bryttas till önskad kulör över
GjøcoMix
Levereras i glans 1, 5, 7, 10 och 20
Ca: 1,3
Ca: 40

Glans:
Densitet (kg/l):
Torrhalt (volum %):

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Förtunning / rengöringsmedel:
Rekommenderad filmtjocklek, våt:
Rekommenderad filmtjocklek, torr:
Vägledande data för högtrycksspruta:
Munstycke:
Sprutvinkel:
Färgtryck:
Rekommenderad förbrukning:
Torkning (23 ° C, 50% relativ
fuktighet)
Dammtorr:
Övermålnings intervall, min:

Lägsta appliceringstemp. °C:

Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av
professionella
Vatten
120 mikrometer
50 mikrometer
0.021", 0,53 mm
65-80°
150 kg/cm2
8-10 m2 / liter, beroende av underlaget

1 timme
2 timmar. Avviker med förändrade temperaturer,
luftfuktighet, ventilation och skikttjocklek. Full vidhäftning
uppnås efter 4 veckors härdning.
+ 5. De bästa resultaten erhålls genom applicering vid
rumstemperatur.

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt och skölj väl med rent vatten.
Tidigare målade ytor, MDF, och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och grundas med Gjøco
Proff Heft. Missfärgade ytor primas med Gjøco Proff Isolèr för att förhindra genomslag. Obehandlad
mur, absorberande ytor och tidigare kalkade ytor skrapas, borstas och tvättas före priming med
Gjøco Murseis.
Användning
Proff Uno är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov.
På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar.
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GJØCO PROFF UNO
Lagring
Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Färgen ska fraktas och
lagras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering
Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för
farligt avfall.

MILJÖMÄRKNING
Gjöco Proff Uno är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärkning Svanen.

Svanenmärkta produkter:
• Har genomgått stränga kvalitetstester
• Innehåller minimalt med kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
• Är dryg, täcker bra och är slitstark.

ÖVRIG INFORMATION
Förvaring och transport: Stående, torr och frostfri.
Appliceringstemperaturen i luft och substrat måste vara åtminstone +10 ° C. Rör om. Olika
produktionsnummer blandas före användning. Färgen är inte så bra lämplig för väggar som utsätts
för högt slitage och som kräver regelbunden tvättning. Innehållet i laget varierar mellan 9 och 10 liter
beroende på färg. Sätt tillbaka locket efter användning för att förhindra spill och spill uttorkning.
Flytande färg får inte tömmas i avloppet, men levereras till miljöstationen. För mer detaljerad
information, skanna QR-kod eller gå till www.gjoco.no.

SÄKERHET
Se separat säkerhetsdatablad.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <1 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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