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Annet

Produktbeskrivelse
Type
Råtehindrende, vannavvisende grunning kun til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler
Binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Produktet inneholder middel mot råte- og
svertesopper.
Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV-lys og har en farge som ligner treverk.
Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Gir lenger holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde
Benyttes før påføring av dekkbeis og maling - på alt nytt og værslitt utvendig treverk.
Ved temperaturer under + 5 °C skal VISIR Oljegrunning klar benyttes.

Bruksbetingelser
Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke overskrides.
Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr. Under påføring må
jord tildekkes.
Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres.
Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord.
Produktet skal ikke sprøytes.
Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner
Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig grunning fra
verktøyet f.eks. med JOTUN Penselrens. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men
leveres til lokal miljøstasjon.

Må være tomt og tørt
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Vedlikehold
Renhold
Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater
Grunningen må ferdigbehandles snarest mulig og senest innen 1 måned.

Reparasjon av skade
Dersom grunningen er blitt nedbrutt før overmaling er utført må underlaget stålbørstes, vaskes og ny grunning
påføres.
For å sørge for riktig håndtering av dette produktet, anbefales det å bruke vernehansker av type
engangshansker. Det er viktig å bytte hansker etter en tid av hensyn til holdbarhet mot kjemikalier, samt
gjennomtrengningstid.
Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Sertifikater
Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2011-0003.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
45732922, 45937984, 51257061

NOBB modul nummer
41875503
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Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt
påføringsmetode.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn
NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato
Underskrift
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