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Gjøco Kvist och Sperregrunn är en vattenspädbar barriärprimer för inomhusbruk. Baserat på 
modifierat epoxiharts. Produkten har utmärkta appliceringsegenskaper som gör det enkelt att stryka. 
Begränsar genombrott från kvistar, gulnad panel, nikotin och sot. Gjøco Kvist och Sperregrunn är 
speciellt lämpad för ny och färsk furupanel eller annan panel med kvistgenomslag. Var medveten om 
att genomslag från kvist är ett naturligt fenomen som alltid kan göra sig känt över tiden. 
 

FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Baserad på modifierad epoxiharts 
Kulör Vit 
Glans: Matt 4-6 
Densitet (kg/l): 1,4 

 

 

BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av 

professionella 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad förbrukning: 8-10 m2 / liter 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 1 timme 
Övermålnings intervall, min: 6 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 

Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek. 

Lägsta appliceringstemp. °C: + 15. För bästa resultat när de appliceras vid rumstemperatur. 
Vägledande data för 
högtrycksspruta: 

 

Munstycke: 0.021", 0,53 mm 
Sprutvinkel: 65-80° 
Färgtryck: 150 kg/cm2 
Korrosion: All utrustning som kommer i kontakt med Gjøco Kvist och 

Sperregrunn måste vara i rostfritt stål, annars kan metallen 
korrodera. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Förbehandling 
Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulvrens. Följ 
instruktioner för användning på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF och hårda, släta ytor 
mattas ner med sandpapper och torkas av. 
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Användning 
För användning på lätt missfärgade och gulnade underlag applicera 1–2 skikt Gjøco Kvist och 
Sperregrunn. För att ta bort kvistgenomslag och på starkt missfärgade ytor, applicera 2 skikt. På 
underlag där det krävs slät och jämn yta rekommenderas att man använder en lämplig pensel för 
utjämning. Vid användning på kakel, plast och andra blanka ytor kontrolleras vidhäftning genom att 
göra provstryk. 
 
Rengöring av målarverktyg: Allt målarverktyg måste vara ren och utan andra färgrester och liknande. 
före användning. Allt verktyg måste rengöras väl med rent vatten omedelbart efter användning. 
Detta gäller speciellt vid användning av högtryckssprutor. Kör igenom stora mängder vatten före och 
efter användning för att försäkra sig om att sprutan är helt ren. Gjøco Kvist och Sperregrunn kan ge 
korrosion på metall som inte är rostfritt. 
 
Lagring 
Tätt locket ordentligt lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. 
Färgen ska transporteras och lagras stående, torr och frostfri. 
 
Avfallshantering 
 
Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för 
farligt avfall. 
 

 
 
 

ÖVRIG INFORMATION 
 
Gjøco Kvist och Sperregrunn är klar för användning och bör normalt inte förtunnas. Rör om före 
användning. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna på grund av förändringar i fuktighet 
rekommenderas att panelskivorna behandlas före installationen. Eventuellt kan panelen behandlas 
på vintern när luftfuktigheten normalt är lägst.  
 

SÄKERHET 
 
Se separat säkerhetsdatablad.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <20 g / l VOC. 
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom de relativa produkterna används ofta 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. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende 
av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer 
automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 

 


