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Gjöco Superfinish 40 är en halvblank, ren akrylfärg för inomhus bruk. Den har goda 
påföringsegenskaper och ger en god utflyttning.  Används som mellan- och toppskikt på dörrar, 
fönster, trösklar, lister, paneler och möbler. 
 

FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Vattenburen ren akrylfärg 
Kulör: Vit bas, A, B och C-bas som brytes med Gjøcomix 
Glans: Halvblank 40 
Viskositet (P): 80 - 100 
Densitet (kg/l): Ca 1,1 – 1,3 
Torrhalt (volym %): 34 - 36 
Slitstyrka: Bra 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller spruta 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad förbrukning: Min. 8 m2/liter 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 1 timme 
Övermålnings intervall, min: 4 timmar 
Användnings torr, min.: 24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, fukt, ventilation och 
skikttjocklek. 

Lägsta appliceringstemp.: + 10°C. + 10° C. Bästa resultat uppnås vid normal 
rumstemperatur 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
 
Ytan måste vara ren och torr. Tidigare målade ytor bör tvättas med Gjøco Interiörtvätt och sköljas 
med vatten. Gammal blank och halvblankt färgskikt mattas mer med sandpapper. 
 
Obehandlad panel: Grundmåla med minst 2 strykningar Gjøco Sperregrunn. 
Tidigare målade ytor: Grundade med en skikt Gjøco Sperregrunn. Underlaget som var tidigare målat 
med alkydfärg bör alltid grundas före applicering av Gjøco Superfinish 40. 
 
Användning 
Gjøco Superfinish 40 är klar för användning och bör ej förtunnas. Applicera flödigt och jämnt med 
lämpliga måleriverktyg. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika 
fläckar. För att uppnå tillfredsställande utflyttning, bör man undvika att gå tillbaka och bättra på 
halvtorr färg. 
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Övrig information 
Användningstemperatur i omgivning och substratet måste vara minst + 10° C. Målade ytor måste 
härdas minst 4 veckor före rengöring med ett milt rengöringsmedel. 
Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Sätt på locket 
ordentligt för att lagra färg och förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tommas i 
avloppet men levereras till återvinningscentralen. Förvaras torrt och frostfritt. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för produkten (kat A/d.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC. 
 

 
Miljömärkning 
Gjøco Superfinish 40 är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärken 
Svanen och EU-blomman. 
   
                                                      * Lämplig för inomhusbruk                                                   
                             * Begränsat innehåll av farliga ämnen 
                                                      * Låg halt av lösningsmedel 
                                                     Mer information finns http://ec.europa.eu/ecolabel 
 
 

 
Avfallshantering 

Flytande färg bör inte hällas i avlopp eller i vattendrag, men levereras till återvinningsstation.   
 
 

Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom den relativa produkterna som ofta används 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 

 

 

 

 


