
Teknisk datablad

^(ValidationDate) 208 5 Halvblank tixogtropisk maling.

LADY Classic 40
Andre

1
DK - IS - NO - SE Not approved

Type

Oliemaling med mineralsk terpentin. Halvblank, slidstærk, tixotropisk interiørmaling baseret på alkydolier.

Egenskaber og fordele

Produktet har god fylde og sammenflydning, løber ikke og er behagelig at arbejde med.

Underlag

Til døre, vinduer, lister, lofter og vægge af træværk.

Produktbeskrivelse

Produktdata
Iht. den til enhver tid gældende prisliste.Emballagestørrelser

Fås i følgende baser A, B og C.

Kulører Tilgængelige færdigtonede farver: Hvid

Toning Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.

Glansgrad 40 halvblank

Generisk type Halvblank tixogtropisk maling.

Tørstof 37 volumen%

Litervægt 1,02

62 °C

± 2

-1,2

Flammepunkt

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l. Dette produkt indeholder 
max 300 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling 
kan gulne over tid. Gulningstendensen varierer med farve og øger ved påvirkning af salmiakholdige 
rengøringsmidler eller ved høj temperatur.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel). Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

JOTUN Penselrens og vand.

Rengøring af maleværktøj
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Forbrug pr. strøg

Anbefalet 108 - m²/lm²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør (beregnet)
Anbefalet 4637 - Mym

Våd (beregnet)
Anbefalet 125100 - Mym

Mym

Mym

JOTUN White Spirit

Fortynder

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Sørg for opvarming/udlufting i hærdeprocessen.

23°C

Støvtør 4 time(r)
Berøringstør 6-8 time(r)

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C

Overmalbar efter 24 time(r)
Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Ubehandlet gulnet panel rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ, 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Slibes mat og afstøves.

Grunding

Umalet træværk: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Spartel, fugemasse

Skader og sømhuller spartles med JOTUN Spartel til Træ. Slibes og pletgrundes.

Topstrøg

2 x LADY Classic 40

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som 
anvendes før og under malearbejdet.
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Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-
verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen 
i vaskevandet være < +40°C.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

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.
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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.


