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Datablad
LADY VÄGG 05  

  2009-11

Lady Vägg 05 är en vattenburen väggfärg baserad på PVA för inomhusbruk i torra rum.
Den är lätt att applicera, garanterad täckningsförmåga på två strykningar. Lady Vägg 05 
används som mellan- och slutstrykning på underlag som byggskivor, puts, betong, 
glasfiberväv, sandspackel, papperstapet m.m. För träpanel rekommenderas Lady Interiör 
Snickerier.

FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... PVA dispersion
Kulör.................................................................. Vit-bas, A-bas, B-bas, C-bas

Vit-bas kan användas oblandad som vit.
Baserna skall brytas över Jotun Multicolor.

Glans................................................................. 05 matt
Viskositet........................................................... 115 K.U., 160 cP
Litervikt............................................................... 1,40 (Vit-bas)
Torrhalt (volym-%)................................................ 41

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekommenderad förbrukning................................ 8-10 m²/liter
Appliceringsmetod................................................ Rulle, pensel eller högtryckspruta
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... 1 timme
Min. intervall för övermålning................................ 2 timmar    Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, 

ventilation och filmtjocklek.
Brukstorr, minimum............................................. Full vidhäftning efter ca 3 dygn. Avviker vid ändrad 

temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. timmar
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Förtunning: vatten

Rengöring: Jotun Penseltvätt och vatten

SÄKERHETSDATA:
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
VOC: EU-gränsvärde för produkten (kat A/a): 30 g/l (2010). Produkten innehåller max 1g/l.

BRANDFARLIGHETSKLASS:
Sverige............................................................... -

DIVERSE:
Brytning.............................................................. Upptill 10% med Jotun Brytpastor
Burkstorlek......................................................... 0,9, 4,5 och 9 liter
Anmärkning........................................................ Omröres ordentligt.

Underlaget och luftens temperatur skall vara min. + 10 
grader Celcius. Produkten tål inte frost. Innehåll i emballage 
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med olika produktionsnummer skall blandas samman före
användning. 
Närmare om Jotuns Garanti- "täckning på två strykningar.
Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.
Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" 
menas att den underliggande kulören är täckt på  två 
strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka 
den underliggande kulören; ej ersättning för utfört 
målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen 
som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. 
Konsumentens rättigheter  i enlighet med aktuell lagstiftning 
kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

BRUKSANVISNING:

BRUKSANVISNING:
FÖRARBETE:
Underlaget skall vara fast, rent och torrt.
FÖRBEHANDLING:
Tvättas med Jotun Husvask. Skölj med vatten.
GRUNDNING:
Tidigare målat:
Nedmattas med slippapper, avlägsna slipdammet.
Kritande, smetande och porösa underlag: 
Bör borstas och grundas med Jotun Grundning för Snickerier.
Underlag missfärgat av sot, nikotin eller dyl.: 
Grundas med Jotun Grundning för Spärrning/Isolering.
Textiltapeter:
Grundas med Jotun Grundning för Tapet.

MELLANSTRYKNING/SLUTSTRYKNING:
2 strykningar LADY VÄGG 05. Påföres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 
strykningar för att säkra ett jämnt och skäckfritt slutresultat.

Lady Vägg 05 är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och 
EU-blomman.

 

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

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna 
ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel 
ändra uppgivna data.



LADY VÄGG 05 Sida 3 av 3


