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BUTINOX FUTURA GRUNNMUR
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Butinox Futura Grunnmur er en silkematt akrylmaling spesielt utviklet for utvendig bruk på mur og
betong. Butinox Futura Grunnmur er meget værbestandig, med svært god farge- og glansholdbarhet.
Den silkematte finishen gjør det enkelt å vaske vekk smuss og skitt. I tillegg inneholder produktet
fungicider som beskytter filmen mot overflatesopp og alger. Butinox Futura Grunnmur har god heft og
dekker godt.

Bruksområder:
Butinox Futura Grunnmur er utviklet for bruk på sokkeletasjer og grunnmurer av sementrik puss.
Butinox Futura Grunnmur er også godt egnet på grunnmurer av betong og eternitt (ikke supereternitt).
Butinox Futura Grunnmur anbefales ikke på kalkrik puss og ikke på teglstein. Ubehandlet teglstein må
pusses før malingsbehandling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.
Krittende og sugende underlag må først behandles med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.
På grunnmurer av betong må rester av sementslam og formolje fjernes mekanisk før videre
behandling.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Løs puss eller rester av sementslam må børstes ned til fast
underlag. Formolje må fjernes. Løstsittende maling skrapes eller
børstes ned til fast underlag. Tidligere malte flater vaskes med
Butinox Kraftvask. Flater som er angrepet av sopp, alger eller mose
behandles med Butinox Sopp- og algedreper. Eventuelle skader i
underlaget utbedres forskriftsmessig før malingsbehandling.
Bar mur skal grunnes med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.

Bruksmåte:

Underlaget skal være rent og tørt. Butinox Futura Grunnmur påføres
fyldig og jevnt med pensel, rull eller sprøyte. Det anbefales 2 strøk.

Påføringsmetode:

Rull, pensel el. sprøyte.

Anbefalt forbruk:

4–8 m /ltr. pr strøk; avhengig av underlaget.

Viskositet:

124 KU

Litervekt:

Ca. 1,3

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 40

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca 1/2 time.

2

Overmalbar: Min. 10 timer.
Glans (v/ 60 ):

Silkematt 07

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,021"
Viftevinkel: 65–80 
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Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm

2

Tynning / rengjøring:

Skal ikke tynnes. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

1, 3 og 10 ltr. Hvit, A- og C-base.

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for
avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luften og underlaget må
være høyere enn +5 C ved bruk og under tørking. Benyttes ikke
ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Skal ikke tynnes. Rør
godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før
bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av
endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 40 g/l VOC.
Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det
nordiske miljømerket Svanen.
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