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Typ

Vattenburen väggfärg baserad på PVA för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera. Garanterad täckförmåga på två strykningar.

Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på underlag av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv och 
papperstapet. Till träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Produktbeskrivning

Produktdata
1 L (BAS 0,9 L), 3 L (BAS 2,7 L), 5 L (BAS 4,5 L) och 10 L (BAS 9 L)Emballagestorlek

Tillgängliga baser Vit, A, B och C.

Kulör Vit bas kan användas obruten som vit.

Brytning Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor 
brytpastor.

Glans 05 Matt

Generisk typ PVA dispersion

Torrhalt 41 volym%

Litervikt 1,4 (Vit bas)

± 2

VOC för bruksfärdig 
blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l 
VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta.

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Rengöring av verktyg

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 108 - m²/lm²/l

Rekommenderad 125100 - µm
Våt (beräknad)

Rekommenderad skikttjocklek per skikt

µm

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Sida: 1/4

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Rekommenderad 5141 - µmµm
Torr (beräknad)

Vatten

Förtunning

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Full vidhäftning efter ca. 3 
dygn.

23 °C

Torr för beröring 1 t.

Luftens temperatur
Underlagets temperatur 23 °C

Luftfuktighet (RH) 50 %
Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Övermålningsbar efter 2 t.
Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Ytor 
som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Grundning

Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor missfärgade av sot, nikotin 
eller liknande: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Textiltapet grundas med JOTUN Grundning för 
tapet.

Slutstrykning

2 strykningar LADY Vägg 05. Påföres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 
strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och 
rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall  pH-
värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen 
på tvättvattnet vara < +40 °C .

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
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Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i 
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Miljömärkning
Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-
blomman.

NOR/7/1

• Lämplig för inomhusbruk.
• Begränsat innehåll av farliga ämnen.
• Lågt innehåll av lösningsmedel.

... better for you.

Better for the environment...

Produktgaranti
Närmare om LADY Täckgaranti - "täckning på två strykningar.
Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.
Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på 
två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för 
utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid 
appliceringen. Konsumentens rättigheter  i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte 
av garantin.

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Utgivningsdatum:
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Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United 
Kingdom) som är giltig.


