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LADY Pure Nature Interiør Transparent

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olielasur til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Giver en naturlig og smuk finish, der fremhæver træværket. Indeholder lysfilter som reducerer gulning.

Nem at påføre.

Anvendelsesområde

Lyst, ubehandlet træværk af fyr og gran. Anbefales ikke til hårde træsorter som fx eg.

Teknisk datablad

Klar.Fås i følgende baser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Produktdata
Emballagestørrelser

Toning

Glansgrad

Kulører

Kan tones i interiørbeisfarver i Jotun Multicolor.

Udgangsfarven i underlaget, sugeevne og antal påføringer påvirker farvens 
udseende.

02 Helt mat.

VOC for brugsklar 
blanding

Tørstofindhold efter 
volumen

Generisk type Alkydolie fortyndet i vand.

14 ± 2 volumen%

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 
g/l VOC.

Påføringsinformation
Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Rigtig farve 
fremkommer efter optørring. Må ikke sprøjtepåføres.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad, fyldig, blød pensel eller pensel til grunding.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Spredeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg 
(m²/liter)

Anbefalet filmtykkelse per 
strøg (µm)

13 - 15Anbefalet:

Nej.
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:
Relativ Fugtighed (R.F.) 50%
Lufttemperatur 23 °C

Berøringstør 2 t
Kan overmales efter 24 time(r)
Gennemhærdet 4 uger

Overfladetemperatur 23 °C

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Gulnet panel skal rengøres med JOTUN Spesialrens Gulnet Træ, 1:10.
Rester af gammel overfladebehandling fjenes ned til bart, sugende træværk. Fugt træværket med vand og lad 
det tørre et par timer. Slib let med slibepapir. Fjern slibestøv.
Hvis man er usikker på, om træværket er behandlet, skal man lave prøveopstrøg på et skjult sted.

Topstrøg

1-2 x LADY Pure Nature Interiør Transparent. Påfør i tynde strøg. Aftør overskydende behandling med en 
svamp eller en fnugfri klud. Mal højst 1-2 brædder ad gangen i hele længden. Lav prøveopstrøg, da to strøg 
giver et mere dækkende udseende og mindre træstruktur.

Ved større opgaver bør penslen rengøres nu og da under brug for at sikre, at den trækker nok lasur til sig.

Efterbehandling

Overlakering anbefales på ekstra slitageudsatte områder. Lad der gå min. 24 timer før overlakering.

Overflader, der udsættes for slitage, fx gulve og borde, bør efterbehandles med en mat lak, olie eller voks.
Efterbehandlingen vil ud over at nedsætte risikoen for skader pga. slitage også give en mere glat og blank 
overflade og en anden lød. Som lak anbefaler vi TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar, TRESTJERNER 
Gulvlak Oliebaseret eller TRESTJERNER Gulvmat Vandfortyndbar fra Scanox.

Rengøring af spild

JOTUN Spesial wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vådserviet, som 
anvendes før og under malearbejdet.

Laserede underlag må først rengøres efter 4 uger. Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 9. 
JOTUN Specialvask Før Maling anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være 
<+40°C.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.
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Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

2480440 00-1 19
93

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
(Eng) version, der er gældende.


