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Grundolja Aqua

PRODUKTBESKRIVNING:
Grundolja Aqua är en vattenburen, penetrerande grundolja för grundning av trä utomhus.
Den är speciellt framtagen för att fungera som första behandling i Färgsystem innan
färdigmålning med grundfärg och toppfärg. Den föreskrivs som helt nödvändig på ändträ,
skarvar och fogar på nytt virke före vidare målning.
Grundolja Aqua, kombinerat med Utegrund Aqua och någon av våra utefärgsprodukter ger
ett motståndskraftigt och vattenavvisande system under många år. Produkten är främst
avsedd för nytt virke men är även lämplig för grundning i samband med ommålning av
tidigare målade, nu trärena, ytor. Produkten tränger djupt in i träet och motverkar sprickor
och fuktinträngning.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utomhus
Bindemedel Linolja
Volymtorrhalt 15%
Densitet 1,01 g/cm³
Glans Beroende på underlag
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 6–10 m²/L.
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel
Dammtorr 1 h
Övermålningsbar 2-3 h
Kulör Klar
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/h): 30 g/l (2010)
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Grundolja Aqua

Bruksanvisning:
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla.
Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +8°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och
mögeltvätt och skölj med vatten. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med
lämpligt tvättmedel.

Målning      
Grundoljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och
mättat trä genom avtorkning med en trasa fuktad med vatten. Var speciellt noggrann med
skarvar och ändträ.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten med tillsatt diskmedel. Förslut burken noga
efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

OBS! Trasor indränkta med grundolja kan självantända och måste därför oskadliggöras
genom att läggas i vatten eller eldas upp.
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