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VISIR Oljegrundning klar

Produktbeskrivning

Typ

Vattenavvisande grundning endast för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Produkten innehåller filmkonserverande medel som motverkar beväxning av svartmögel på träytan. Förstärker 
ytan och gör den vattenavvisande. Binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Gör så att 
färgsystemet får ökad hållbarhet.

Användningsområde

Används innan applicering av lasyr på allt nytt och väderslitet trä, även tryckimpregnerat. Rekommenderas 
även under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret (under + 5°C).

Tekniskt datablad

0,9 L, 2,7 L och 9 LEmballagestorlek

Produktdata

Kulör Opigmenterad, klar.

VOC för bruksfärdig 
blandning

Flampunkt

Litervikt

Volymtorrhalt

Generisk typ Grundning baserad på speciella alkydoljor.

30 ± 2 volym%

0.92

63 °C

EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 750 g/l. Produkten innehåller max 750 g/
l VOC.

Appliceringstekniska data
Anmärkning

Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad.
Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal 
linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.
För att säkra korrekt hantering av denna produkt bör skyddshandskar av typen engångshandskar användas hela 
tiden. Det är viktigt att byta handskar regelbundet med hänsyn till dess kemikaliebeständighet samt 
genombrottstid.

Appliceringsverktyg / -metoder

Använd en grundningspensel, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför VISIR 
Oljegrunning klar i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga då produkten inte 
skall bilda film på ytan. Eventuell överflödig grundning på intakta ytor skall torkas av.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förbrukning per 
strykning (m²/liter)

–4 7Rekommenderad, ohyvlat trä:

Nej.
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Tekniskt datablad

1

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

9 – 11Rekommenderad, hyvlat trä:

Torktider

Torktiden beror på underlagets temperatur (min. -5°C), underlagets sugförmåga, luftfuktighet och 
luftcirkulation.

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

50 %
-5 °C

50 %
5 °C

50 %
15 °C

50 %
23 °C

Övermålningsbar efter 1 vecka 72 t 48 t 24 t

5 °C 15 °C 23 °CUnderlagets temperatur -5 °C

Bruksanvisning

Grundning

Allt bart trä behandlas innan eller eller omedelbart efter montering  med en strykning VISIR Oljegrunning klar
. Stryk ut grundningen noga. Detta är särskilt viktigt vid applicering på hårda träslag.
Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Rekommenderas under täcklasyr och täckfärg under 
vinterhalvåret.

Grundning bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad. För bästa skydd kan trä som grundas 
under vinterhalvåret (och sedan skall täcklaseras eller täckmålas) påföras 1 x DEMIDEKK Oljetäckfärg, för att 
sedan slutstryka ytorna med valfri produkt till våren.
 VISIR Oljegrunning klar kan användas som grundning på ädelträ innan behandling med BENAR produkterna.

Slutstrykning

Kan överbehandlas med alla Jotuns lasyrer, täcklasyrer och täckfärger.

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Avrunda skarpa kanter.
Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN 2-i-1 Husvask och 
mögeldesinfektion och stålborstas.
Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Lös färg och lösa 
träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.
Fönsterbågar tvättas med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Skölj noga med rent vatten.

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 ståendes.

Avfallshantering
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Tekniskt datablad

1

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Avlägsna så mycket grundning som möjligt 
från verktyget, t ex. med JOTUN Penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall 
inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

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 Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet.

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

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