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Gjøco Metallgrunning er en spesialemulsjon primer med rusthindrende egenskaper med god vedheft 
til de fleste typer metallunderlag som jern, stål, sink, bølgeblikk, galvanisert stål og aluminium. 
Overmales med Gjøco Emaljelakk eller annen maling beregnet til toppstrøk. Kan benyttes innendørs 
og utendørs som primer på jernkonstruksjoner, tanker, bølgeblikk, landbruksredskaper, maskiner, 
metallgjerder o.l. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Vanntynnbar grunning basert på spesialemulsjon 
Farge: Hvitpigmentert  
Glans: Matt 6-9 
Litervekt (kg/l): Ca. 1,22  
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). 

Produktet inneholder <30 g/l VOC 
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting bør gjøres av 

profesjonelle.  
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann, vaskes med såpe og vann 
Anbefalt forbruk: 8-10 m²/liter 
Veiledende data for høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0,53 mm / 0,021" 
      Viftevinkel: 65°-80° 
      Malingstrykk: MPa 15 / 150 kg/cm² 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.): Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. 

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før 
malingsfilmen er tørr. 

Støvtørr: 2 timer.  
Min. intervall for overmaling: 4 timer 

Minimum påføringstemp. C: +10°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +10C 
  

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være fast, rent og tørt. Fjern rust, løs maling, olje, smuss o.l. Alle synlige rustflater må 
stålbørstes grundig til bart metall. Gammel maling som sitter godt behøver ikke fjernes. Alle flater 
rengjøres godt med Gjøco Kraftvask og skylles godt med rent vann. 
 

Påføring 
Påføres jevnt og fyldig. Arbeid raskt og unngå å gå tilbake til halvtørr maling. På underlag hvor det 
kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking. Skal overmales 
med egnet toppstrøk, som f.eks. Gjøco Emaljelakk, Herregård Maximal eller Herregård Supermax ved 
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bruk utendørs eller f.eks. Gjøco Fashion ved bruk innendørs. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.  
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. 
 

 
 
 

 
ØVRIG INFORMASJON 
Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Påføringstemperatur i luft og underlag 
må være minst +10°C. Rør godt om før bruk. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å 
hindre søl og inntørking.  
For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. 
Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter  
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 
 


