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Gjøco Oljegrunning är en tixotrop grund för utvändigt trä. Innehåller filmskyddande medel mot 
mögelsvamp. Färgen är alkyd och oljebaserad, tränger väl in i träet och ger en effektiv impregnering. 
Gjøco Oljegrunning är idealt för grundning av furu och granvirke utomhus. Kan även användas på 
tryckimpregnerat virke.  
 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Alkyd- och oljebaserad grund 
Kulör: Klar och vit 
Flammpunkt: >62 °C 
Densitet (kg/l): 0.89   
Torrhalt (volym %): Ca 42 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel. Skall inte sprutas. 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 80 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 20 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 6-10 m ² / liter, hyvlat trä, 4-8 m ² / liter, sågat trävirke 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 5 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden  
Min. övermålnings intervall: Minimum 24 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling: Ytan måste vara ren och torr innan målningsarbetet påbörjas. 
Nytt trä: Nytt obehandlat trä som har varit mer uppsatt än 4 veckor skall stålborstas före påföring av 
Gjøco Oljegrunning. Fet och annan smuts rengörs med Gjøco Hustvätt. På hyvlat trä, skarpa kanter och 
andra blanka ytor, kan det vara nödvändigt att slipa ner med stålborste före grundning. 
 
Tidigare behandlat trä: Tidigare behandlade ytor borstas rent från färgflagor och lösa träfibrer med 
stålborste/slipning.  
Målning: Gjøco Oljegrunning är klar att använda och bör ej förtunnas. Nytt trävirke behandlas med 
Oljegrunning så fort som möjligt efter uppsättningen. Måla med en bred pensel. Applicera 1 strykning 
på bart trä, på sugande underlag använd så mycket grund som behövs. Se till att allt ändträ är 
tillräckligt mättat (3-4 skikt). 
 
 Övrig information 
Rör om eventuell oljeuppflytt en stund före användning. Använd klar Oljegrunning under transparenta 
lasyrer. Gör gärna provuppstrykning. 
 
 
Avfallsbehandling 
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Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön men ska levereras till godkänd mottagare av farligt 
avfall. 
 
SÄKERHET 
Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. 
 
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används 
under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra 
allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB 
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