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LADY Minerals

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals er en kalkmat mineralmaling, der giver smukke vægge med en kalket overflade og unikt 
farvespil.

Anvendelsesområde

Anvendes indendørs i tørre rum på glatte vægge som fx gipsplader, puds, beton og spartlede underlag. LADY 
Minerals Sealer anbefales påført på områder, der udsættes for slitage eller vand.

Teknisk datablad

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Produktdata
Emballagestørrelser

Toning Base skal tones i Jotun Multicolor.

Rystetid: LADY Minerals emballagen rystes i 3 minutter, inden tonepasta 
tilsættes. Når tonepasta er tilsat, rystes emballagen igen i 3 minutter.

Glansgrad 01

VOC for brugsklar 
blanding

pH værdi

Litervægt

Tørstofindhold efter 
volumen

58 ± 2 volumen%

1.4

13.45

EU grænseværdi for produktet (kat. A/l): 200 g/l. Produktet indeholder max 2.54 
g/l VOC.

Påføringsinformation
Bemærk

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

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel: Vælg en fladpensel af god kvalitet. Vi anbefaler en penselbredde på 10 cm til vægge, dette er dog en 
smagssag.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg 
(m²/liter)

Ved anden påføring skal der 
påregnes et større forbrug,
rækkeevne  5–6 m²/l ved 2 
strøg.

100 – 125

Tør (beregnet)

59 – 74

Gælder for første påføring.Kommentarer:

8 – 10Anbefalet:

Filmtykkelse pr. lag
(µm)

Våd (beregnet)
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Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:
Relativ Fugtighed (R.F.)
Lufttemperatur

50%
23 °C

Berøringstør 1 time (timer)
Kan overmales efter 4 time (timer)

Overmalingsinterval inden overmaling med LADY Minerals Sealer og andre produkter: 24 timer

Overfladetemperatur 23 °C

Brugsanvisning

Grunding

Som hovedregel skal alle underlag grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder. Baggrunden er, at 
kalkmaling kan give gennemslag i underlaget fra tidligere behandlinger. Hvis du imidlertid har et ensartet, ikke-
sugende underlag, kan LADY Minerals i nogle tilfælde påføres uden JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Mellemstrøg (Understrøg)

Ett strøk LADY vægmaling i samme farve som LADY Minerals topstrøg (LADY Væg 10, LADY Balance,
LADY Wonderwall eller LADY Pure Color).

Topstrøg

1–2 x LADY Minerals. Påføres med pensel – krydspensles.

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.
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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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Garanti
Nærmere om Jotuns Garanti - "Dækker efter 2 strøg".
Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.
Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg 
på ikke-absorberende overflader. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der 
ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i 
underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:

Diverse

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 
(Eng) version, der er gældende.
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