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BUTINOX GRUNNING FOR TREVERK
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Butinox Grunning for Treverk er en vanntynnbar, matt akrylgrunning for innvendig bruk. Produktet er
meget luktsvakt, tørker raskt og fyller godt i underlaget. Grunningen har god heft- og dekkevne og har
god slipbarhet.

Bruksområder:
Butinox Grunning for Treverk benyttes innendørs som grunning på underlag som; tre, panel, tidligere
malte, blanke flater, tapet, bygningsplater, harde plaster og keramiske fliser i tørre rom. Overmales
med Butinox Treverk 20V, 40V eller 80V.

Tekniske data:
_______________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt.
På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før Butinox Grunning
for Treverk.
Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot,
nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering for å
hindre gjennomblødning fra underlaget.
Tidligere malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner
Gulvrens og nedmattes med slipepapir, før grunning.
Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox
Sparkel Treverk og slipes.

Bruksmåte:

Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Stryk godt ut og arbeid
raskt. Gjør ferdig mindre felter av gangen. Unngå å gå tilbake i
halvtørr maling. Påfør med rull/pensel og etterstryk umiddelbart med
fordriver på større flater.

Påføringsmetode:

Pensel, rull eller lavtrykk-/høytrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy
for vanntynnbare malinger.

Anbefalt forbruk:

Min. 8 m2/ltr. pr strøk.

Viskositet:

120 K.U., 180 cP

Litervekt:

1,44

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 36 %

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca. 0,5 time
Overmalbar/Slipbar: Ca. 2 timer

Glans (v/ 60 °):

Matt (03)

Tynning / rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

1 og 3 ltr. Tilnærmet A-base
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Avfallshåndtering:

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

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være
min. +10 °C ved bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur,
luftfuktighet og filmtykkelse. Produktet kan fargebrekkes som A-base
til tilnærmet farge over Butinox Color System. For å unngå eventuell
nyanseforskjell ved brekking bør bokser med ulike produksjonsnumre blandes før bruk.

Ytterligere informasjon:

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 75 g/l VOC.
Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det
nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EUBlomsten.
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