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Andre

VISIR Oliegrunder Klar (EU)
VISIR Oljegrunning klar

Produktbeskrivelse
Type
Vandafvisende grunder, der binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning for videre behandling. Produktet
indeholder filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel i træoverfladen.

Egenskaber og fordele
Forstærker overfladen og gør den vandafvisende. Giver malingssystemet længere holdbarhed.

Anvendelsesområde
Kun til udendørs brug. Anvendes på alt nyt og vejrslidt træværk, inden lasur påføres. Anbefales også under
dækkende træbeskyttelse og maling i den kolde årstid (under +5°C).

Produktdata
Emballagestørrelser

0,9 l, 2,7 l og 9 l

Kulører

Upigmenteret, klar.

Generisk type

Grunder baseret på specielle alkydolier.

Tørstof

30

Litervægt

0,92

Flammepunkt

63 °C

VOC for Klar-Til-Brug
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 750 g/l. Dette produkt indeholder
max 750 g/l VOC.

± 2 volumen%

Påføringsinformation
Bemærk
Træværket skal færdigbehandles med ønskede produkter inden 1 måned. Brug engangshandsker ved
håndtering af dette produkt. Det er vigtigt at skifte handsker efter et stykke tid af hensyn til holdbarhed mod
kemikalier samt gennemtrængningstid.

Påføringsmetoder
Brug en grundingspensel, undgå at tørstryge. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør VISIR Oliegrunder
Klar helt ud i træværkets længderetning. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på
overfladen. Aftør eventuel overskydende grunder fra intakte underlag.
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Forbrug pr. strøg
Anbefalet, uhøvlet træværk
Anbefalet, høvlet træværk

7 -4

m²/l

11 - 9

m²/l

Fortynder
Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Fortynding
Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj
JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider
Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. -5°C), sugeevne i underlaget, fugtighed og ventilation.
Relativ Fugtighed (RF) 50%
Lufttemperatur
Overfladetemperatur
Overmalingsinterval, min.

-5°C
-5°C
1 uge

5°C
5°C
72 time(r)

15°C
15°C
48 time(r)

23°C
23°C
24 time(r)

Brugsanvisning
Forarbejde
Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Underlag, der har stået uden behandling i mere
end 4 uger, skal rengøres og løse træfibre fjernes. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask.
Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning.
Vinduer rengøres med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand. Løs lasur/maling og løse træfibre afrenses
med stålkardæsk/afbørstes, inden påføring med JOTUN Træ- og Murrens, følg brugsanvisningen. Underlag, der
er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, skal rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage
blæredannelse ved behandling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling.

Forbehandling
Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.
Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med JOTUN Træ- og Murrens efter rengøring med
JOTUN Kraftvask.

Grunding
Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg VISIR Oliegrunder Klar. Grundingen
skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Anbefales under dækkende træbeskyttelse og
maling i den kolde årstid.
Grunderen skal overmales snarest og senest inden for 1 måned. For bedst mulig beskyttelse kan træværk, der
er grundet om vinteren ved lave temperaturer, påføres 1 x DEMIDEKK Oliemaling, JOTAPROFF Oliemaling eller
JOTAPROFF Oliedekkbeis før træværket færdigbehandles med ønsket topstrøg det efterfølgende forår. VISIR
Oliegrunder Klar kan anvendes som grunder på ædeltræ, inden behandling med BENAR produkter.
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Topstrøg
Kan overmales med alle Jotuns lasurer, dækkende træbeskyttelser og malinger.

Opbevaring
Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering
Tom emballage, rester af grunder og tilsølet materiale skal afleveres til containerplads iht. lokale forskrifter.
Procesvand behandles på samme måde. Fjern mest mulig grunder fra værktøjet, fx med JOTUN Penselrens.
Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.

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.

Produktregistreringsnummer:

Under anmeldelse

2-1

1993

Sikkerhedsregler

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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