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Produktbeskrivelse

Andre

Type

Produkterne i SENS serien lugter minimalt og er baseret på vandfortyndbar akryl uden opløsningsmidler. SENS 
Væg og Træ indgår i SENS serien, der er den eneste malingserie, som er godkendt af Norges Astma og 
Allergiforbund, NAAF.

Egenskaber og fordele

Det sikreste valg ift. helse og indeklima.

SENS produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring. SENS Væg og Træ 10 og 30 er 
kombinationsprodukter og kan anvendes på både træværk og vægflader.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på glatte flader som fx paneler, puds, beton, MDF, bygningsplader, tapet, glasvæv og 
sandspartel.

1
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Produktdata

Generisk type Akrylbaseret dispersionsmaling

Tørstof 40 volumen%

Litervægt 1,36

Kulører Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

Fås i følgende baser Hvid, A- og B-base.

Toning Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Godkendelsen fra NAAF for SENS produkterne gælder udelukkende ved brug af 
Jotun Multicolor tonepastaer.

Glansgrad 10 Silkemat

0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l). Hvid og A-base finnes også i 9 liter.Emballagestørrelser

± 2

Not approved

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder 
max 0.3 g/l VOC.

Indhold Indeholder: vand (fortyndingsmiddel) titaniumdioxid (pigment) akryl polymer 
(bindemiddel)calsium magnesiumkarbonat (fyldstof) kaolin (fyldstof).
Indeholder mindre end 1% af følgende: polycarboxylat (dispergeringsmiddel)
polyurethan (fortykker) polysiloxan (skumdæmper) fedtalkoholethoxylat 
(emulgator) parafinsk mineralolie (skumdæmper).
SENS produkterne indeholder konserveringsmidlet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on 
som eneste kendte allergen.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder
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Rulle eller pensel. Påføres fyldigt og ensartet.
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Sprøjtedyse
Sprøjtevinkelgrader

0,53 mm (0.021″)
65°- 80°

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med 
malerarbejdet.

Vejledende data for air spray

Forbrug pr. strøg

Vand

Rengøring af maleværktøj

Anbefalet m²/l108  -

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Komplet vedhæftning 
efter 4 ugers udhærdning.

23°C

Berøringstør 1 time(r)
Overmalingsinterval, min. 2 time(r)

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Brug handsker. Tidligere 
malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Knastlak Vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Brug handsker.

Grunding

Umalet gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign.: 2 x JOTUN Knast- og 
Spærregrunder. Umalet træværk: 1 x SENS Grunder Træ. Tidligere malet træværk: 1 x SENS Grunder Træ.

Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet. JOTUN Knast- og Spærregrunder og JOTUN Grunder til Tapet 
indgår ikke i SENS serien og bør derfor ikke anvendes af sensitive personer.

Topstrøg

2 x SENS Væg og Træ 10.

På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.
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Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Miljømærkning
Produktet er godkendt af Miljømerking Norge 
og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne 
Svanen og EU-blomsten.

NOR/7/1

• Velegnet til indendørs brug.
• Lavt indhold af farlige stoffer.
• Lavt indhold af opløsningsmidler.

... better for you.

Better for the environment...

Godkendelser

SENS produkterne er godkendt og udviklet i samarbejde med Norges 
Astma- og Allergiforbund.
JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for 
at sikre, at SENS serien har så minimal helserisiko som muligt.For 
yderligere information om astma og allergi, se www.naaf.no.
For yderligere information om astma og allergi, se www.naaf.no.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

00-1

Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.
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Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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