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_________________________________________________________________________________ 

 
TRESTJERNER GULVMALING 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produkttype: 

TreStjerner Gulvmaling er en vandfortyndbar polyuretanforstærket alkydmaling med høj slidstyrke. 
Malingen er lugtsvag og har god modstand overfor kemikalier. TreStjerner Gulvmaling er nem at 
påføre, tørrer hurtigt og giver meget god vedhæftning til underlaget. Leveres i Mat, Halvblank og Blank. 
 
Anvendelsesområder: 

TreStjerner Gulvmaling anvendes indendørs på træværk og beton i tørre rum. Skal ikke anvendes på 
nystøbt beton og/eller på fugtige underlag. 
 
På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som lager- og industrigulve samt garager anbefales 
Sigural Epoxymaling. 
 
Tekniske data: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Forbehandling: Træ/Parket/Laminat: Underlaget skal være fast, rent og tørt og 

uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med TreStjerner 
Gulvrens. Tidligere malede/lakerede underlag slibes matte. 
Ubehandlet eller nedslebet tidligere behandlet træværk påføres først 
Jotun Knast- og Spærregrunding. Følg leverandørens anbefalinger. 
Påfør derefter 2-3 strøg gulvmaling. Tidligere malede eller lakerede 
underlag påføres 2 strøg maling. Laminat: Skal ikke grundes. 
TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på ældre laminatgulve. Der 
findes moderne, glatte laminatgulve, der ikke er egnet til 
malebehandling. Er du i tvivl, lav en prøve først. 
Beton: TreStjerner Gulvmaling anvendes på ældre, ubehandlede og 
tidligere malebehandlede betongulve samt på gulve, der er påført 
afretningsmasse. 
Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige 
stoffer. Skader i betonen udbedres. På tidligere malede underlag 
fjernes løstsiddende maling og rengøres med Jotun Husvask eller 
TreStjerner Gulvrens. Blanke underlag slibes matte. Tidligere 
malebehandlede betongulve påføres 2 strøg, ubehandlede underlag 
påføres 3 strøg. 
 

Brugsanvisning: Malingen omrøres godt. Påfør 2-3 strøg afhængig af underlaget og 
farve. Påføres fyldigt og ensartet. 
 

Påføringsmetode: Bred lakpensel og/eller filtrulle til glatte underlag. Sprøjtepåføring 
skal udføres af professionelle. 
 

Anbefalet forbrug: 6-8 m2 pr. l pr. strøg. 
 

Anbefalet filmtykkelse (tør): 45-55 µm pr. strøg. 
 

Viskositet: 200-230 cP. 
 

Litervægt: Ca. 1,2 
 

Volumentørstof (i%): Ca. 36 
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Tørretider (23°C, 50% R.F.): Støvtør: Ca. 2 timer. 

Overmalbar: Min. 8 timer. 
Klar til brug: 24 timer. 
Undgå stor belastning de første 2 uger efter påføring. 
 

Glans (v/60°C): Mat 05 
Halvblank 40. 
Blank 75. 
 

Fortynder/Rengøring: Vand. Rengøring i lidt vand og sæbe. 
 

Emballage/Baser: Baser: 0,68 l – 2,7 l – 9 l. 
Emballager: 
Mat: 0,75 og 3 l i Hvid samt A-B-C baser 
Halvblank:. 10 l i A- og B-base - Færdigfarve: 100-Hvid i 0,75 og 3 l. 
Blank: 0,75 – 3 og 10 liter i A-base. 
 

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. 
lokale forskrifter. 
 

Bemærk: Opbevares og transporteres frostfrit. Baser skal tones før brug. 
Indhold i emballager skal blandes sammen før brug for at undgå 
farveforskelle. Temperaturen skal være over +10° i underlaget og 
luften under brug. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, 
luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og 
forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge 
tørretiden/hærdetiden væsentligt. Undgå gulvvask den første uge 
efter påføring. Malingen har brug for 2-3 uger for at opnå fuld 
slidstyrke. 
 

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. 
Pr.nr.: 2083787.  
Kodenr. (1993): 1-1. 
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Produktet indeholder max. 127 g/l VOC. 
 

Forbehold: Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox’ viden og er baseret på 
omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox’ produkter betragtes som 
halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger 
udenfor Scanox’ kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. 
Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. 
Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. 
Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S 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 norske version, der er 
gældende. 
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