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Gjøco Hydro Pliolite Murmaling är en matt, diffusionöppen färg för utomhusbruk på mineraliska 
underlag. Den har god vidhäftning på svåra ytor och kan användas vid temperaturer ner till + 2 °C. 
Gjøco Hydro Pliolite Murmaling innehåller filmskyddande antimögelmedel och har mycket god 
väderbeständighet. Färgen är särskilt lämplig för murverk, betong och puts, både obehandlade och 
tidigare målade. Inte lämplig för användning på Supereternitt. 
 

 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Vattenburen fasadfärg baserad på Hydro Pliolite bindemedel 
Kulör: Vit, A, B och C bas som bryts med Gjøcomix 
Glans: Helmatt 
Viskositet (P): 65-80 
Densitet (kg/l): 1,5 
Torrhalt (volym %): Ca. 42 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller spruta 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten, tvätta verktyg med tvål och vatten 
Filmtjocklek, våt: 120 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 40 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 4-8 m² / liter, beroende på underlaget 
Data för högtrycksspruta:  
       Munstycke: 0,021 " 
       Sprutvinkel: 65 ° -80 ° 
       Färgtryck: 150 kg / cm ² 
Torkning (23 °C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 1-2 timmar 
Övermålningsintervall, 
minimum: 

2 timmar 

Minimum appliceringstemp. C: + 2 °C, företrädesvis över 5 ° C 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt för att avlägsna fett och föroreningar, 
efterskölj med rent vatten. All gammal lös färg, kalk, lös puts och damm skall avlägsnas genom 
stålborstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att säkerställa bra vidhäftning. Ytorna 
måste vara torra innan ytterligare behandling och putsreparationer måste torkas minst 4 veckor före 
övermålning. 
 
Appliceringsmetod 
Applicera 1-2 skikt Gjöco Hydro Pliolite Murmaling efter behov. På starkt sugande underlag kan 
första skiktet förtunnas med upp till 5 % vatten eller impregneras med Gjøco Murseis. Vid 
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användning av Gjøco Hydro Pliolite Murmaling på eternit, måste vidhäftningen testas genom prov 
uppstrykning. Är inte lämplig till Supereternitt på grund av vidhäftningsproblem. Väggar utan 
fuktspärr som kalla väggar och fristående murar kan orsaka fjällning på grund av hög fuktvandring. 
Under ogynnsamma torknings förhållanden såsom hög luftfuktighet, dimma, regn, låga 
temperaturer, kan vara glänsande och lätt klibbiga ränder uppträda på färgfilmen. Ränderna består 
av vattenlösliga substanser, och kommer att försvinna av regn och vind. Färgens skyddsegenskaper 
kommer inte att försämras. 
  
Övrig information 
Rör om färgen ordentligt. Olika prod.nr blandas före användning innan sista strykningen för att 
undvika glans och kulör skillnad. Färgen får inte utsättas för frost. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
 
 
Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna 
ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra 
allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 

 
 


