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^(ValidationDate) 8680 8680 6 alkyd

Clipper I
Andre

1
AE - CN - DE - DK - ES - FR - GB - GR - IS - IT -
NL - NO - PT - SE - SI - TR Approved

Type

Dette produkt er en konserverende olie til træbåde.

Egenskaber og fordele

Baseret på en specialolie med meget god penetrerende effekt. Giver et meget god grundlag for behandling med 
Jotun Yachting lakker.

Anvendelsesområde

Ideel til både indvendige og udvendige overflader.

Produktbeskrivelse

Emballagestørrelse (typisk)

Clipper I

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i 
emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Volumen (liter) Emballagestørrelse (liter)

0.75 / 2.5 0.75 / 2.5

Produktdata
Kulører klar

Generisk type alkyd

Tørstof 24 volumen%

62 °C

± 2

Flammepunkt

VOC 630 g/l US EPA method 24

VOS-Solvent Emission 
Directive

5,3 g/kg SED (1999/13/EC)

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.
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Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Jotun Thinner No. 2

Fortynder

Tørretider

Berøringstør 12h 10h 1.5h
Overmalingsinterval, min. 24h 20h 7h 6h

1h

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%
Overfladetemperatur 5°C 10°C 23 °C 40°C

Brugsanvisning

Forbehandling

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Fjern 
løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og 
uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let 
slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt 
rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir 
korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Grunding

Påfør 1-3 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget.

Påfør anbefalet Jotun Yachting lak.

Bemærk

Klar til brug. Der skal ikke tilsættes fortynder.

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenet af produktet, kan 
selvantænde spontant nogle timer senere.
Forurenet materiale skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs.
Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Slutstrøg

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt 
ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

48Clipper I måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed,
herefter skal der foretages inspektion af produktet.
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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.

2-1 19
93

825003Produktregistreringsnummer:

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 
version, der er gældende.
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