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Andre

JOTUN Microgrunder DK
Produktbeskrivelse
Type
Vandfortyndbar grunder til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele
Har god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende
vandige malebehandling.

Anvendelsesområde
Anvendes på alle porøse mineralske overflader både inden- og udendørs. Anvendes til forbedring af vedhæftning
på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m., inden tapet, glasvæv og lignende opsættes.

Produktdata
Emballagestørrelser

1, 5 og 10 liter

Toning

Skal ikke tones.

Kulører

Blå.

Generisk type

Vandfortyndbar styrenacryl dispersion, tyndtflydende.

Tørstof

14

pH værdi

5 til 7

VOC for Klar-Til-Brug
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l. Dette produkt indeholder
max 0.2 g/l VOC.

± 2 volumen%

Påføringsinformation
Bemærk
Produktet skal ikke danne film.

Påføringsmetoder
Rulle, pensel eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftigt sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2
gange.

Forhold under påføring
Underlagets temperatur skal min. være +10°C.
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Forbrug pr. strøg
Anbefalet

5 - 10

m²/l

Afhængig af underlagets sugeevne.

Fortynding
Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rengøring af maleværktøj
Uhærdet grunder fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens grunderen endnu er våd.

Tørretider
Relativ Fugtighed (RF) 50%
Lufttemperatur
Overfladetemperatur
Berøringstør
Overmalingsinterval, min.

23°C
23°C
1 time(r)
2 time(r)

Brugsanvisning
Forarbejde
Underlaget skal være rent, fast og tørt. Spartlede områder afstøves efter evt. slibning. På tidligere behandlede
områder, som er afrenset ned til underlaget, skal afrensningen være meget omhyggelig og afstøvningen effektiv,
således at overfladen kun er let smittende.

Grunding
Anvendes ufortyndet på sugende underlag. Produktet skal suge ind i underlaget og må ikke fremstå blank efter
optørring.

Opbevaring
Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Produktet er holdbart i mindst to år i uåbnet emballage.

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.
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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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