Tekniske data
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06.2012

LADY VEGG 10 er en vanntynnet, løsemiddelfri akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk i
tørre rom.
Egenskaper: Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat med samme glansgrad i
alle synsvinkler. Spruter ikke og er lett å påføre.
Bruksområder: LADY VEGG 10 benyttes til vegger på underlag som bygningsplater,
overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales LADY
SUPREME FINISH / LADY INTERIOR FINISH.

FYSIKALSKE DATA:
Type...............................................................
Farger............................................................

Glans.............................................................
Viskositet.......................................................
Litervekt..........................................................
Tørrstoff i volum % ...........................................

Akryl dispersjonsmaling.
Hvit base, A, B, C og Gul base.
Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base
som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor.
Alle andre fargeresepter bør blandes over Jotun Multicolor.
10 silkematt
115 K.U., 160 cP
1,39 (hvit base)
40

BRUKSDATA:
Anbefalt forbruk...............................................
Påføringsmetode..............................................
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):
Støvtørr...........................................................
Berøringstørr...................................................
Brukstørr, minimum.........................................
Tynner/Rengjøringsmiddel................................

8 - 10 m²/liter
Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
1 timer
2 timer
Full vedheft etter ca. 3 døgn, Avviker ved endret temperatur,
fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner: Vann
Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:
Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (201 0). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

DIVERSE:
Brekking.........................................................
Emballasjestørrelser........................................
Anmerkning....................................................

LADY VEGG 10

Inntil 10% med Jotun Brekkfarger.
0,9 liter og 2,7 liter. Hvit base og A-base også i 9 liter
Røres godt om.
Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10
ºC.
Må fraktes og lagres frostfritt.
Innhold i spann med forskjellige produksjonsnummer bør
blandes før bruk.
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Dekkgaranti:
Nærmere om Jotun Garanti - "dekk i to strøk"
Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.
Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at
underlagsfargen er dekket etter to strøk. Evt. garanti gir rett
til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke
erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade
på malingsfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .
Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i
tillegg til og begrenses ikke av garantien.

BRUKSANVISNING:
FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.
FORBEHANDLING: Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med
BENGALAC METALLGRUNNING (ARCANOL).
GRUNNING: Tidligere malt: Gammel blank og halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.
Tekstiltapeter grunnes med JOTUN GRUNNING FOR TAPET.
Flater misfarget av sot , nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING..
BRUKSMÅTE:
Lady Vegg 10 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes.
MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK: 2 strøk LADY VEGG 10.
Påføres fyldig og jevnt. På sugende, porøse flater anbefales 3 strøk.
LADY VEGG 10 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og
EU-blomsten.

AVFALLSHÅNDTERING:
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold
produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man
forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet,
forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.
Be om ytterligere informasjon.
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