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TRESTJERNER GULVMALING      
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Produkttype: 
 

TreStjerner Gulvmaling er en høykvalitet vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling med høy 
slitestyrke. Malingen er luktsvak og har god vann- og kjemikaliebestandighet. TreStjerner Gulvmaling 
er lett å påføre, er hurtigtørkende og gir meget god vedheft til underlaget.  
Produktet leveres som Matt, Halvblank og Blank. 
 

 
Bruksområder: 
 

TreStjerner Gulvmaling benyttes innendørs på treverk og betong i tørre rom. Produktet kan påføres på 
egnet, trykkfast, avrettingsmasse. Produktet fungerer også bra på gammel laminat og de fleste 
gulvbelegg. 
 
Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater. 
 
På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes 
TreStjerner Sigural Epoksy Gulvmaling. 
 

 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Forbehandling: Tre/parkett: Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og 

fettstoffer. Rens med TreStjerner Gulvrens. Tidligere malte og 

lakkerte flater mattslipes. Ubehandlet og nedslipt treverk påføres 2 

strøk Trestjerner Sperregrunning. Tidligere behandlede gulv påføres 

1- 2 strøk Trestjerner Sperregrunning. Grunningen MÅ tørke 12 

timer mellom hvert strøk. Påfør deretter 2–3 strøk TreStjerner 

Gulvmaling.  

Laminat: Laminat trenger ingen grunning. TreStjerner Gulvmaling 

fungerer godt på eldre laminatgulv. Det finnes moderne, glatte 

laminatgulv som ikke er egnet til overmaling. Sett en prøve og 

kontroller vedheften på et lite synlig sted på gulvet. 

Betong: TreStjerner Gulvmaling anvendes på eldre ubehandlede og 

tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført 

avrettingsmasse.  

Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Skader i 

betongen utbedres. På tidligere malte flater fjernes løstsittende 

maling og rengjøres med Butinox Husvask el. TreStjerner Gulvrens. 

Blanke flater mattslipes. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; 

ubehandlede flater påføres tre strøk. 

Gulvbelegg: TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på eldre 

homogene vinylbelegg. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, 

bonevoks og fettstoffer før overmaling. 



TDA                                         
Teknisk dataark 
 

Scanox A.S, Postboks 904, 3002 Drammen 
Tlf.: 32 24 43 00. Fax: 32 84 13 85. www.scanox.no 

 

Bruksmåte: Malingen røres godt om. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og 
farge. Påføres fyldig og jevnt. 

Påføringsmetode: Pensel og/eller rull.  

Etterstryk med pensel ved bruk av rull for å unngå struktur i filmen. 

Sprøyting må gjøres av profesjonelle. 

Anbefalt forbruk: 6–8 m
2
/ltr. pr strøk 

Anbefalt filmtykkelse (tørr): 45–55 µm pr. strøk 

Litervekt: Ca. 1,2 

Volumtørrstoff (i %): Ca. 36 

Tørketider (23 C, 50 % R.H.): Støvtørr: Ca. 2 timer 

Overmalbar: Min. 8 timer 

Brukstørr: 24 timer      

Unngå sterk belastning de to første ukene etter påføring. 

Glans (v/ 60 ): Matt (4) 

Halvblank (40) 

Blank (75) 

Tynning/Rengjøring: Vann. Rengjøring med litt vann og såpe. 

Emballasje / baser: Matt: 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base.  

Ferdigfarge: 100Hvit i 0,75 og 3 ltr. 

Halvblank: 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base. 10 ltr. i A- og B-base.   

Ferdigfarge: 100Hvit i 0,75 og 3 ltr. 

Blank: 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base. 10 ltr. i A-base. 

Ferdigfarge: 100Hvit i 0,75 og 3 ltr. 

Avfallshåndtering: Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal 
miljøstasjon. 

Anmerkninger: Lagres og fraktes frostfritt. Baser skal fargebrekkes før bruk. Bokser 
med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå farge-

forskjeller. Temperaturen må være høyere enn +10 C ved bruk. 
Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og film-
tykkelse; lav temperatur forlenger tørk/herding vesentlig. Unngå 
vasking av gulvet den første uken etter påføring. Malingen trenger 

23 uker for å oppnå full slitestyrke. 

Ytterligere informasjon: Se HMS- og FDV Datablader for produktet. 

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet 
inneholder maks. 99 g/l VOC. 

Revisjonsdato: 09.12.15 

 


