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TRESTJERNER Golvfärg
TRESTJERNER Gulvmaling

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, slitstark polyuretanförstärkt alkydfärg av hög kvalitet.

Tekniskt datablad

Egenskaper och fördelar

TRESTJERNER Golvfärg har hög slitstyrka, är luktsvag och har god vatten- och 
kemikaliebeständighet. Produkten är lätt att applicera, torkar snabbt, och har god vidhäftning till 
underlaget. Färgen ger en fin och jämn yta.
Produkten levereras som Matt, Halv Blank och Blank.

Användningsområde

Används  på golv i torra rum inomhus på underlag så som trä, parkett, laminat, och betong. Produkten kan 
användas på lämplig tryckbeständig spackelmassa. Skall inte användas på nygjuten betong och/eller på fuktiga 
underlag.
På nygjutna golv och på belastade golvytor så som lager-,industrigolv och garagegolv används TRESTJERNER 
Sigural 2-K Epoxyfärg.

Produktdata

A, B och C.Tillgängliga baser

0,75 L (bas 0,68 L), 3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L  udelukkende halvblank 
A- och B-bas).

Emballagestorlek

Brytning Baser skall brytas över Butinox Colour Manager. Upp till 10 % med Jotun 
Multicolor brytpastor.

Glans

Kulör Standardkulörer: Vit.

Matt (4)
Halvblank (40)
Blank (75)

VOC för bruksfärdig 
blandning

Litervikt

Volymtorrhalt

Generisk typ Vattenburen polyuretanförstärkt alkydfärg.

36 ± 2 volym%

1.2

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 92 g/l 
VOC.

Appliceringstekniska data
Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer 
för att undvika kulörskillnader.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU 
för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.
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Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Efterstryk med pensel vid applicering med roller för att undvika struktur i 
färgfilmen. Applicera 2-3 skikt beroende på underlag och färg. Påföres jämnt och fylligt.

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per 
strykning 
(m²/liter)

Filmtjocklek per skikt
(µm)

125 – 167

Torr (beräknad)

45 – 606 – 8Rekommenderad:

Våt (beräknad)

Sträckförmåga och skikttjocklek

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur, högre luftfuktighet 
och applicering av större mängd än vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:
Luftfuktighet (RH)
Luftens temperatur

50 %
23 °C

Brukstorr / försiktig användning 24 timmar
Övermålningsbar efter Min. 8 timmar

Undvik hård belastning (ex. tvätt av golvet, skjuta tunga möbler, övertäckning) de första två veckorna efter 
applicering. Färgen behöver 3–4 veckor för att uppnå full slitstyrka.

Underlagets temperatur 23 °C

Ca. 2 timmarDammtorr

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C när du använder produkten.

Bruksanvisning

Trä/Parkett: Ytan skall vara ren och torr och fri från tvål, bonvax, och fett. Rengörs med 
TRESTJERNER Golvrengöring.
Tidigare målade / lackerade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.
Applicera 2 strykningar TRESTJÄRNER Spärrgrundning till obehandlade eller 
slipade underlag. Applicera 1-2 strykningar TRESTJÄRNER Spärrgrundning
till tidigare behandlade golv. Grundningen MÅSTE torka min. 12 timmar efter 
varje strykning.
Påför sedan 2-3 strykningar TRESTJERNER Golvfärg.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU 
för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.
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Laminat: Laminat behöver inte grundas efter rengöring. TRESTJERNER Golvfärg 
fungerar utmärkt på äldre laminatgolv, dock finns i dag moderna 
blanka alt. mjuka golv som inte är lämpliga att måla. I osäkra fall 
rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen.

Betong: TRESTJERNER Golvfärg kan användas på äldre obehandlade och tidigare 
målade betonggolv, samt på golv som har påförts flytspackel.
Ytan skall vara ren och torr och fri från fett och olja. Skador i betongen lagas 
och betonghud avlägsnas.
På tidigare målade ytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med 
TRESTJERNER Golvrengöring.
Blanka ytor mattas ned.
Tidigare målade betonggolv påföres två strykningar, obehandlade ytor påföres 
tre strykningar.

Plastmattor: TRESTJERNER Golvfärg går att måla på äldre, homogena vinylmattor.
Underlaget skall vara rent, torrt och fri från tvål, bonvax och fett.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering
Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte 
hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Miljömärkning
Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)
Hea 02: VOC innehåll för "One-pack performance coatings" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och uppfyller 
utsläppskrav (ISO 16000-serie).
Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.
Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska 
A20-listan.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU 
för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.
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BREEAM® NOR (2012)
Hea 9: VOC innehåll för "One-pack performance coating" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och 
utsläppskraven (ISO 16000-serie).
Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.
Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska 
A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig 
baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll,
kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare 
angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla 
speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och 
applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är 
giltig.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB 

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Detta dokument omfattar information om:
TRESTJERNER Golvfärg Matt: Produkt ID 28540, Produktkod 23T
TRESTJERNER Golvfärg Halvblank: Produkt ID 3420, Produktkod 14P
TRESTJERNER Golvfärg Blank: Produkt ID 20780, Produktkod 19F

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU 
för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.
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