
Drift og vedligehold Søbyen, Længehus.

Malede overflader - indvendigt:

Lofter og vægge er rnalet med JOTAPROFF Væg og Loft rnat 5. De kan aftørres med en fugtig klud.

Vægge i Baderum er malet med JOTAPROFF Akryl 25. Tåler afvaskning.

Træværk er malet med JOTAPROFF TRÆ 40 - Ral90L0. Tåler afoaskning-
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JOTAPROFF AKRYL 25

F010119 07-2009

JOTAPROFF AKRYL 25 er en slidstærk, halvblank, vandfor§ndbar akryldispersionsmaling til
indendørs brug. Er uden opløsningsmidler.
Anvendes som mellem- og slutstrøg, hvor der ønskes et halvblankt underlag. Den har meget
god vedhæftning og høj mekanisk slidstyrke.

Akryl dispersionsmaling.
Hvid base og A, B, C, Gulog Rød base.
Hvid er en fuldpigmenteret hvid farve.
Når Hvid base købes som Hvid, skalden IKKE tones iJotun
Multicolor.
Alle andre farver skal tones i Jotun Multicolor.
25 halvblank
120 K.U., 150 cP
1,25
38Tørstof i volumen o/o.

TEKNISKE DATA:
Anbefaletfilmtykkelse, tør............... 40€0 mikrometer
Anbefaletfilmtykkelse, våd.............. 100-150 mikrometer
Anbefalet forbrug........ 7-10 m2/liter
Påføringsmetode.....,...... Rulle, penseleller airless
Vejledende data for anvendelse af høitrykseprøitc=
Dyse.........,. 0,53 mm/0,021"
Viftevinkel... 65-80 grader
Ma1ingstryk..................... Min. 15 MPalMin. 150 kg/cm'
Tønetider (v/23 oG, 50% R.H.):
Min. interval for overmaling.................. Ca. 3 timer
Brugstør, min........"..... Ca.24 timertimer

Afoigrer ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation
og filmtykkelse.

Fortynder/Rengøringsmiddel............ Fortynder:Vand. Rengøring: Sæbe og vand.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1.
EU grænseværdifor produktet (kat. Æa): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1g/lVOC.

Jotun Dekorativ
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DIVERSE:
Toning.........
Emballagestønelser.......
Bemærk......

lndtil 10olo Jotun tonepastia.
3 og l0liter
Omrøres godt. Temperaturen i luften og underlaget skal
min. være +10'C. Transporteres og lagres frostfrit.
lndhold i emballage med forskellige produktionsnumre
blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.
BASER SKAL TONES.

BRUGSANVISNING:
FORARBEJDE: Underlaget skalvære fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING: Rengør underlaget med Jotun Husvask. S§l efter med vand,

GRUNDING:
Tidligere malebehandlet: Gammel blank og halvblank malebehandling slibes mat med egnet sandpapir og
afstøves. Bart jern og sømhoveder grundes med Bengalack Metallgrunding (Arcanol).
Kridtende, afsmittende og porøse underlag: Bør afbørstes og grundes med Jotun Heftgrunning V.
Lofter, der er misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med Jotun Grunning for Sperring/lsolering.

ANVENDELSESiiADE: Jotaproff Akryl25 påføres bedst med rulle, men penselog aidess kan også anvendes.
Påføres fyldigt og ensartet.

TELLEIT|STRYGNINGTSLUTSTRøG : 2 strøg Jotaproff Ak ryl 25.

AFFALDSHANDTERING: Flydende maling må ikke hældes iafløbet. Bortskaffes ih.t. lokale forskrifter.

[U|!L!øMÆRKNING: Jotaproff Akryl 25 er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til
miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.
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Mer informosjon om tnrorfor produktet et tildelt Slomstsn, se:
http :l/ec.e u ropo.eu/eco lobel

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring Eftersom de forhold, hvorunder
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet Man
forbeholder sig reften til uden varsel at ændre de opgivne data
Maling kan betragtes somhalvfabrikata. Resultatet er aftængig af kon-struktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, lufttugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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Tekniske data
JOTAPROFF TRÆ 1il44

09-201 1

JOTAPROFF TRÆ 15140 er en meget lugtsvag, vandfortyndbar akrylmaling til indendørs
brug. Anvendes itørre rum som mellem- og topstrøg på lister, paneler, MDF, døre og
vinduer.

Akryldispersion
Hvid base, A, B og C- base
15t44
>100"c

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør....,.......... 40 mikrometer -

mikrometer
Anbefaletfilmtykkelse, våd........,............ ............ ,*fl-årf#,krometer -

Anbefalet forbrug........ 8-10 m2 pr.liter
Påføringsmetode............,... Pensel, rulle og sprøjte. Sprøjtepåføring må kun udføres af

professionelle.
Veiledende data for anvendelse af høitrykssprcite:Dyse............ 0,53mm/0,021"
Viftevinkel... 65-80 grader
Malingstryk.. 15 MPa/150 kg/cm'
Tøretider (v/23 oG, 50% R.H.):Berøringstør 1 timer
Min. intervalfor overmaling 4 timer
Brugstør, min.............. 24 timer timer
FortynderlRengøringsmiddel............ Vand/JOTUN PENSELRENS

SIKKERHEDSDATA:
Det er udarbejdet sikkerhetsdatablad til erhvervsmæssigE brugere for produktet. MAL-kode 00-1.
EU grænseværdifor produktet (kat. Æd): 130 g/l (2010). Produktet indeholder maks 90 g/lVOC.

lofun PrExdB lt€*.xty

DIVERSE:
Toning..,......
Emballagestønelser.......
Bemærk......

Optil 10% med Jotun tonepasta
0,68 og 2,7 liler
Omrøres godt. Anvendes forskellig produKtionsnumre bør
de blandes før brug. Underlaget skal være minimum +10s C.
Hvid base kan anvendes uden toning. Øvrige baser skal
tones i Jotun Multicolor. Husk at matte flader er mere sarte
overfor rids og slitage end blanke.

BRUGSANVISNING:
Underlaget skal være bæredygtig, fast, rent og tørt.
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FORBEHANDLING:
Rengør med JOTUN HUSVA§K. S§l efier med rent vand. Bart jern grundes med BENGAIåCK
METALLGRUN NING (ARCANOL)

GRUNDING:
Nyt træværkltræfiberplader:
Påføres JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING/ JOTUN TRÆGRUNDER FOR TRÆ OG PANEL.
Tidligere malet:
Blanke/halvblanke flader rengøres med JOTUN HUSVASK, matslibes, abtøves og grundes med JOTUN
HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL.
Misfarvede underlag fra fx nikotin, sod, gulning o.l.:
Rengør med JOTUN HUSVASK og grund med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.

Anvendelse:
JOTAPROFF TRÆ INTERIøR påløres med pensel. Højtrykssprøjte kan også anvendes. Skal påføræ foldigt og
jævnt.

Mellem- og slutatrøg:
2 x JOTAPROFF TRÆ INTERIøR.

ii|L,øiiÆRKNING:
JOTAPROFF TRÆ INTERIøR er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til mi$ømærkerne
Svanen q EU-blomsten.
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AFFALDSHÅI{DTERING:
Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb, men leveres til lokal miljøståtion.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring Eftersom de forhold, hvorunder
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet Man
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JOTAPROFF VÆG OG LOFT MAT 05

07-2009

JOTAPROFF VÆG OG LOFT MAT 05 er en PVA baseret maling uden opløsningsmidler til
indendørs brug. Den har meget god dækkeevne, lav sideglans og minimal stænk.
Anvendes som understrygning og slutstrøg på sandspartel, puds, beton og
gipsplader/bygningsplader, hvor der ønskes et mat udseende.

FYSISKE DATA:

Tørstof i volumen o/o.

TEKNISKE DATA:
Anbefalet forbrug........ Min 8-10 m2lliter
Påføringsmetode............. Rulle, pensel eller airless
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse............ 0,017-0,021"Viftevinkel... 50 grader
Tørretider (v/23 oC, 50% R.H.):
Min. interval for overma|ing.................. Ca. 2 timer
Brugstør, min.............. Ca.24 timer

Afuiger ved eendring i temperatur, luftfugtighed, ventilation
og fitmtykkelse.

Fortynder/Rengøringsmiddel............ Fortynder:Vand. Rengøring: Sæbe og vand.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad tilerhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1.
EU grænseværdi for produktet (kat. Æa): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1g/lVOC.

PVA
A-base, 0502Y, Lys Råhvid og Råhvid.
05 Mat, meget lav sideglans.
115 K,U., 170 cP
1,5 kg/l
39

Jotun Dekorativ
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