Tekniske data

JOTAPROFF TRÆ 15/40
09-2011

JOTAPROFF TRÆ 15/40 er en meget lugtsvag, vandfortyndbar akrylmaling til indendørs
brug. Anvendes i tørre rum som mellem- og topstrøg på lister, paneler, MDF, døre og
vinduer.

FYSISKE DATA:
Type...................................................................
Farver.................................................................
Glans.................................................................
Flammepunkt (ºC)...............................................

Akryl dispersion
Hvid base, A, B og C- base
15/40
>100°C

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør....................................

40 mikrometer mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... 100-125 mikrometer mikrometer
Anbefalet forbrug................................................. 8-10 m² pr.liter
Påføringsmetode................................................... Pensel, rulle og sprøjte. Sprøjtepåføring må kun udføres af
professionelle.
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse..................................................................
0,53mm/0,021"
Viftevinkel...........................................................
65-80 grader
2
Malingstryk.........................................................
15 MPa/150 kg/cm
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Berøringstør........................................................
1 timer
Min. interval for overmaling.................................. 4 timer
Brugstør, min......................................................
24 timer timer
Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Vand/JOTUN PENSELRENS

SIKKERHEDSDATA:
Det er udarbejdet sikkerhetsdatablad til erhvervsmæssige brugere for produktet. MAL-kode 00-1.
EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:
Toning................................................................
Emballagestørrelser.............................................
Bemærk.............................................................

Optil 10% med Jotun tonepasta
0,68 og 2,7 liter
Omrøres godt. Anvendes forskellig produkttionsnumre bør
de blandes før brug. Underlaget skal være minimum +10º C.
Hvid base kan anvendes uden toning. Øvrige baser skal
tones i Jotun Multicolor. Husk at matte flader er mere sarte
overfor rids og slitage end blanke.

BRUGSANVISNING:
Underlaget skal være bæredygtig, fast, rent og tørt.
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FORBEHANDLING:
Rengør med JOTUN HUSVASK. Skyl efter med rent vand. Bart jern grundes med BENGALACK
METALLGRUNNING (ARCANOL)
GRUNDING:
Nyt træværk/træfiberplader:
Påføres JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING/ JOTUN TRÆGRUNDER FOR TRÆ OG PANEL.
Tidligere malet:
Blanke/halvblanke flader rengøres med JOTUN HUSVASK, matslibes, afstøves og grundes med JOTUN
HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL.
Misfarvede underlag fra fx nikotin, sod, gulning o.l.:
Rengør med JOTUN HUSVASK og grund med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.
Anvendelse:
JOTAPROFF TRÆ INTERIØR påføres med pensel. Højtrykssprøjte kan også anvendes. Skal påføres fyldigt og
jævnt.
Mellem- og slutstrøg:
2 x JOTAPROFF TRÆ INTERIØR.
MILJØMÆRKNING:
JOTAPROFF TRÆ INTERIØR er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne
Svanen og EU-blomsten.

AFFALDSHÅNDTERING :
Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb, men leveres til lokal miljøstation.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man
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forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.

JOTAPROFF TRÆ 15/40

Side 3 af 3

