Gulv 40 Vanntynnbar
Gulv 40 Vanntynnbar er en vandfortyndbar gulvmaling baseret på polyuretanmodificeret alkyd.
Malingen har gode påføringsegenskaber, god udflydningsevne og er meget slidstærk. Anvendes på
indendørs trægulve og gammel beton. Kan også anvendes udendørs på gamle betongulve. Må ikke
anvendes på ny beton eller fugtige flader.

FYSISKE DATA
Type:
Farve:
Glans:
Egenvægt (kg/l):
Tørstof (volumen %):
pH:

Vandopløselig oliemaling baseret på polyuretanbindemiddel
A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix.
Halvblank
Ca. 1,2
38-40
8-9

ANVENDELSESDATA
Påføringsmetode:
Fortynding/rengøringsmiddel:
Vejl. data højtrykssprøjte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstryk:
Anbefalet forbrug:
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):
Støvtør:
Overmalingsinterval, minimum:
Minimum påføringstemp. C:

Bred lakpensel, filtrulle. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Vand
0.021", 0,53 mm
65-80
150 kg/cm2
6-8 m2/liter
2 timer
Min. 8 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers
gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed,
ventilation og filmtykkelse
+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Træ/parket/laminat:
Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask
eller et egnet rengøringsmiddel og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres
med sandpapir. Ubehandlede, nedslebne eller nedslidte trægulve behandles først med Gjøco
Sperregrunn (se separate anbefalinger for dette produktet). Behandles derefter med 2-3 strøg Gulv
40 Vanntynnbar. Gamle laminatgulve skal ikke grundes. Nye laminatgulve kan indeholde stoffer, som
vanskeliggør overmaling. Påfør prøvestrøg.
Beton: Gulv 40 Vanntynnbar er velegnet som maling til ældre, ubehandlede betongulve og tidligere
malede betongulve. Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og olierester, på tidligere malede
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flader skal løstsiddende maling fjernes, og fladerne skal rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet
rengøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling matteres med sandpapir. Støvsug og tør over
med en fnugfri klud, gerne mikrofiber. Det er vigtigt at fjerne alt slibestøv o.lign. for at sikre god
vedhæftning. Gamle ubehandlede betongulve bør slibes før påføring.
For nystøbte gulve, lagergulve, garager og andre gulve med høj belastning påføres Gjøco Poxydekk.

Anvendelsesmåde
Gulv 40 Vanntynnbar er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Det omrøres grundigt, og der
påføres 2-3 strøg afhængig af underlaget. Påføres jævnt og fyldigt.

Opbevaring
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og
indtørring.
Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald
Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt
afleveringssted for farligt affald.

ØVRIGE INFORMATIONER
Opbevares tørt og frostfrit. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at
undgå glans- og farveforskelle. Vent mindst 1 uge med at vaske gulvet. Der går op til 4 uger, før
malingen er fuldt gennemhærdet. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve o.lign. kan påvirke malingens
tørretid. Påfør prøvestrøg. Bør ikke bruges på linoleumsbelægninger og gamle gulvbelægninger.
Påfør eventuelt prøvestrøg for at kontrollere, at malingen tørrer, og at resultatet bliver som
forventet.
Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <80 g/l VOC.
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end
produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet
er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som
halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter
tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.
Udgivet af Gjøco AS
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