Tekniske data

LADY LOFT 02
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Lady Loft 02 er en vandfortyndbar, helt mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler til
indendørs brug.
Egenskaber: Den har meget god dækkeevne og giver et perfekt slutresultat uden skjolder.
Anvendelsesområde: Anvendes som understrygning og topstrøg på glatte lofter som f.eks.
gips, bygningsplader, puds, glasfilt og sandspartel. Til trælofter anbefales LADY SUPREME
FINISH / LADY INTERIOR FINISH.

FYSISKE DATA:
Type...................................................................
Farver.................................................................

PVA-copolymer dispersionsmaling.
Hvid base
Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.
Købes Hvid base som hvid, skal den IKKE tones i Jotun
Multicolor. Udvalgte farverecepter skal tones i Jotun
Multicolor
Glans................................................................. 02 helmat
Viskositet........................................................... 115 K.U., 160 cP
Litervægt............................................................ 1,33
Tørstof i volumen %............................................. 33

TEKNISKE DATA:
Anbefalet forbrug.................................................
Påføringsmetode...................................................
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................
Min. interval for overmaling..................................
Brugstør, min......................................................

Ca. 8-10 m²/ltr.
Rulle, pensel eller airless sprøjte.

Ca.1 time
Ca. 2 timer
Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og
filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel................................ Fortynder: Vand.
.
Rengøring: Jotun Penselrens og vand.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Kodenr. (1993): 00-1. Pr.nr.: 1015643.
EU grænseværdi for produktet (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1 g/l VOC.
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DIVERSE:
Toning................................................................ Indtil 1% Jotun Multicolor tonepasta.
Emballagestørrelser............................................. 0,9 - 2,7 -9 l
Bemærk............................................................. Omrøres godt. Underlagets og luftens temperatur skal være
min. +10°C. Transporteres og lagres frostfrit. Indhold i
spande med forskellige produktionsnumre blandes sammen
før brug.
Dækgaranti: Mere om Jotun 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. Evt.
garanti giver ret til ny, gratis maling, der dækker
underlagsfarven; ikke erstatning for udført malerarbejde.
Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte)
fejl ved underlaget. Forbrugerens rettigheder i h.t. aktuel lov
kommer i tillæg og begrænses ikke af garantien.

BRUGSANVISNING:
Forbehandling:
Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengør med JOTUN HUSVASK og skyl med vand.
Tidligere malebehandlet: Gammel blank og halvblank maling slibes mat med sandpapir og afstøves. Bart jern og
sømhoveder grundes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol)
Kridtende, smittende og porøse underlag: Afbørstes og grundes med JOTUN HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL.
Lofter misfarvede af sod, nikotin el. lign.: Grundes med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.
Anvendelsesmåde:
LADY LOFT 02 påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også anvendes. Påføres i fyldige og jævne
strøg.
Mellemstrygning/Topstrøg: 2x LADY LOFT 02.

Affaldshåndtering:
Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale
forskrifter.

Miljømærkning:
LADY LOFT 02 er godkendt af Miljøstiftelsen Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og Blomsten.
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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 retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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