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LADY Minerals Revive

Produktbeskrivelse

Type

En naturlig mat vægfornyer til indendørs brug i tørre rum på vægge med moderat belastning.

Egenskaber og fordele

LADY Minerals Revive er en vægfornyer, der gør det nemt at forvandle ujævne underlag til et mineralsk 
udseende. Produktet giver en levende overflade med et unikt farveudtryk.
Effektiv påføring og nem at fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uden at danne sprækker. Krymper minimalt.
Meget god vedhæftning på underlaget.

Anvendelsesområde

Anvendes på malebehandlet glasvæv/-filt og tekstiltapeter til indendørs brug i tørre rum. Kan anvendes på 
pudset murværk og andre grove vægflader.
Kan anvendes på glatte, malebehandlede vægge, hvis der ønskes et mineralsk og betonagtigt udseende.
Sugende, umalede tapeter/underlag bør grundes.
Ved behov for ekstra beskyttelse af udadgående hjørner i udsatte områder anbefales det at bruge en 
hjørnebeskytter.

Teknisk datablad

ReviveFås i følgende baser

10 l (base 9 l)Emballagestørrelser

Produktdata

Toning Base skal tones i Jotun Multicolor.

Glansgrad

Kulører Kommer i udvalgte LADY-farver.

Helmat 01

pH værdi

Partikkel størrelse

Litervægt

Tørstofindhold efter 
volumen

52 ± 2 volumen%

1.15

0

8.3

-0.25 mm

Påføringsinformation
Bemærk

Omrøres godt både før og under arbejdet. Ved brug af flere spande bør de sidste 2 liter blandes og røres ind i 
næste spand.
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Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle og bredspartel.

Påføres med malerrulle  til ensartede underlag, 18 cm, og hvor der påmonteret et forlængerskaft. Brug en 
bredspartel på 25 cm til udglatning af vægfornyeren. Det anbefales at slibe/afrunde spidse kanter på spartlen.

Afdæk med egnet afdækningstape. Brug blå eller gul kvalitetstape.
Maskeringstapen fjers forsigtigt, når vægfornyeren er tør.

Afstøv væggen forsigtigt med en tør, fnugfri microfiberklud. Brug ikke støvsuger på væggen.

Undgå pauser og skjolder på væggen pga. overlapning/overgang ved det sidste strøg. Produktet på væggen kan 
fugtes meget forsigtigt med en vandforstøver, hvis overgangen er tørret op. Udglat derefter omhyggeligt med 
bredspartlen.

Rengøring af maleværktøj

Vand
Malerværktøj og bredspartel rengøres med vand eller JOTUN Special Wipes. Vær opmærksom på at udtørret 
produkt/korn ikke blander sig i spanden. Fugt gerne spandens kanter forsigtigt med en vandforstøver for at 
forebygge, at produktet udtørrer på spandens kanter under påføring. Når sidste strøg påføres, skal bredspartlen 
ikke komme i berøring med udtørret produkt og små korn.
Malerrullen pakkes godt ind i en tæt plastpose og opbevares til næste dag, når næste strøg påføres.
Evt. spild på lister eller gulve kan nemt fjernes med en fugtet klud/JOTUN Special Wipes.

Forbrug (påføring)

På meget grove underlag skal der regnes med op til 2 liter/m2 i et to-strøgs system.
Første strøg skal påføres meget fyldigt og helt dække underlaget og underlagsfarven.
Andet strøg påføres i et tyndere lag.

Tørretider

Andet strøg tørrer normalt hurtigere end første strøg.

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

50%
23 °C

Berøringstør 15 time(r)
Kan overmales efter 24 time(r)

Overfladetemperatur 23 °C

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C. Anbefalet temperatur er 18–23°C.

Brugsanvisning

Forarbejde: Maskér med kvalitetstape mod lister osv. Udstående ujævnheder og grader på 
væggen fjernes med en spartel/tapekniv. Evt. «bobler» eller ujævnheder i 
tapetet skæres af med en skarp tapetkniv.
Tør rulle fugtes let med vand. Dyp malerrullen til den er helt dækket af 
produktet, brug evt. spartel til påføring på mindre områder.

Første strøg: Start midt på væggen, rul mod loft/lister og påfør produktet fyldigt. Første 
strøg skal dække væggen og udglatte strukturen og underlagsfarven.
Brug en bredspartel og udglat. Fordel massen ensartet udover væggen – ikke i 
for brede felter ad gangen. Undgå kratere og forsænkninger i den glattede 
overflade. Mindre løbere og kanter efter spartlen er acceptabelt.
Produktet tørrer på overfladen efter ca. 15 minutter. Hvis produktet er for tørt i 
zoner med overlapning, spray lidt vand på.
Lav væggen færdig. Første strøg er tørt efter 1 døgn.
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Andet strøg: Brug en bredspartel til at fjerne løbere/ujævnheder. Afstøv derefter væggen 
med en tør, fnugfri microfiberklud.
Påfør andet strøg som som ved første gangs påføring, men brug mindre 
mængde af produktet.
Ved udglatning, undgå ensidig diagonal udglatning med spartlen, brug ovale 
bevægelser. Begynd udglatningen fra væggens yderkanter og arbejd ind mod 
midten. Hvis der forekommer blærer, forsvinder disse, når produktet udglattes 
yderligere. Udglat omhyggeligt for at undgå kratere. Små, tynde løbere/grader 
i overfladen efter udglatning er acceptabelt.
På meget grove underlag kan der være behov for 3 strøg.

Sidste finish – efter 
optørring:

Fjern forsigtigt maskeringstapen. Brug en bredspartel for at fjerne ujævnheder.
Pas på at du ikke skærer for dybe spor med bredspartlens kanter. Afstøv 
væggen forsigtigt med en tør, fnugfri microfiberklud. Væggen skal ikke 
rengøres med vand.

Bemærk

Angående påføring, se tips og film på jotun.dk/ladyminerals.
https://www.jotun.com/dk/da/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx

Rengøring af spild

Evt. spild på lister eller gulve kan nemt fjernes med en fugtet klud/JOTUN Special Wipes.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

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

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.

Ikke anmeldelsespligtig. 00-1 19
93

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:
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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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