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Not approved

Annet

JOTUN Industri Impregnering
Produktbeskrivelse
Type
Vanntynnet impregnering til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark utendørs.

Egenskaper og fordeler
Gir beskyttelse mot angrep av råtesopp.

Bruksområde
Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte.

Underlag
Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1000 L

Farger

Klar

Tørrstoff pr volum

4.7

Litervekt

1

pH-verdi

6 til 8.5

Flammepunkt

ikke
brennbar

± 2 volum%

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Produktet skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Bruk hansker og briller. Må ikke brukes på materialer
som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr. Avrenning til overflatevann må forhindres.
Omrøring: Rør / bland grundig med mekanisk røreverk før påføring.

Påføringsutstyr/-metoder
Produktet er beregnet for industriell påføring.

Rengjøring av maleverktøy
Maskiner og utstyr rengjøres med såpe og vann.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Utgitt dato:

17.01.2018

Produktkode:

37462

Side: 1/3

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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Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)
Våt (beregnet)

Kommentarer:

Tørr (beregnet)

80-160 g/m² (tilsvarer 6.25-12.5 m²/l).
Gjelder bartre.
Maksimalt forbruk må ikke overskrides.

Tynner
Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring
Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

Tørketider
Ved bruk av tørkesone: 5-10 min. avh. av tørkesonen. Minimumsintervall for overmaling: 24 timer ved
klosslegging ved +23 °C og RH 50%. Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Grunning
Impregnert treverk overflatebehandles som bart treverk. Unngå bruk av grunning som inneholder biocider.

Toppstrøk
Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk. Treverk som utsettes for sollys skal
ferdigbehandles med ønskede produkter snarest mulig og senest innen 1 md.

Anmerkning
For mer informasjon om yrkesmessig bruk, inkludert bruk av verneutstyr, se sikkerhetsdatablad.

Lagring
Oppbevares utilgjengelig for barn. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Holdbarhet ved 23 °C
Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.
I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet,
etter dette skal produktet kontrolleres.

Avfallshåndtering
Tomemballasje, impregneringsrester og tilsølt materiale leveres til en lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig
impregnering fra verktøyet. Impregnering må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal
miljøstasjon.

Utgitt dato:

17.01.2018

Produktkode:

37462

Side: 2/3

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.
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Sertifikater
JOTUN Industri Impregnering er testet og har dokumentert effekt i henhold til EN 113 + EN 73, EN 113 +
EN 84 samt EN 152.

Godkjenninger
JOTUN Industri Impregnering er godkjent som trebeskyttelsesmiddel i henhold til forskrift om godkjenning
av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften, europeisk biociddirektiv 98/8/EF).
Godkjent iht BPR, Godkjenningsnr. NO-2017-0131.

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.

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 konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.

