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Datablad
JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR  

  2010-06

JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR är en mycket väderbeständig, vattenavvisande tixotrop 
oljelasyr baserad på egenproducerade alkydoljor. JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR har goda 
påföringsegenskaper och ger träet ett homogent utseende, men visar samtidigt trästrukturen. 
JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR rekommenderas på trä, även tryckimpregnerat trä, som är 
grundat, tidigare laserat eller täcklaserat. Kan påföras vid minusgrader. 

FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... Tixotrop oljetäcklasyr. Innehåller ljusstabilisatorer. 
Kulör.................................................................. Vit. Baser: A-, B-, C- och Oxidröd-bas som skall brytas över 

Jotun Multicolor.
Glans................................................................. 20-40 (Vit ca. 30)
Viskositet........................................................... 220cP (Vit)
Litervikt............................................................... 1,22 (Vit)
Torrhalt (volym-%)................................................ 54 (Vit)
Flampunkt (grader C)........................................... 62

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekom. skikttjocklek, torr.................................... 50 mikrometer   
Rekom. skikttjocklek, våt..................................... 110 mikrometer   
Rekommenderad förbrukning, ohyvlat trä
................

5-8 m²/liter

Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä
.................

10-12 m²/liter

Appliceringsmetod................................................ Pensel och rulle. Applicering med spruta skall utföras av 
yrkeskunning. 

Vägledande data för högtrycksspruta:
Munstycke.......................................................... 0,38-0,46 mm 0,015"-0,018"
Sprutvinkel.......................................................... 65-80 grader
Färgtryck............................................................ 15-18 MPa, 150-180 kg/cm2

Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... 8 timmar
Min. intervall för övermålning................................ 24 timmar    Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, 

vindförhållande och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Jotun Lacknafta/Jotun Penseltvätt och vatten

SÄKERHETSDATA:
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
VOC: EU-gränsvärde för produkten (kat A/e): 400 g/l (2010). Produkten innehåller max 400g/l. VOC

BRANDFARLIGHETSKLASS:
Sverige............................................................... -
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DIVERSE:
Brytning.............................................................. Upp till 10% med Jotuns brytpastor.

Baser: A-, B-, C- och Oxidröd-bas
Burkstorlek......................................................... 10 liter Vit. Baser: 9 liter
Anmärkning........................................................ Rör om noga innan användning. Innehåll i emballage med 

olika produktionsnummerblandas samman före användning. 
BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA (bryts över 
Jotun Multicolor).  

BRUKSANVISNING:
FÖRARBETE: 
Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Lös färg/lasyr avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Ytor som är 
mögel eller algangripna behandlas med JOTUN ALG- OCH MÖGELDESINFEKTION efter rengöring med 
JOTUN KRAFTVASK. 

NYTT TRÄ: 
Nytt trä grundas med VISIR OLJEGRUNDNING innan eller direkt efter montering. Grundningen skall strykas ut 
noga. Avrunda skarpa kanter innan grundning. Komihåg ändträet, det påföres 3-4 strykningar oljegrundning 
vått-i-vått.  Trä som stått obehandlat utomhus i mer än 1 månad tvättas med JOTUN HUSVASK och stålborstas. 
Grunda sedan med VISIR OLJEGRUNDNING. Grundat trä skall slutstrykas med JOTAPROFF 
OLJETÄCKLASYR inom 1 månad. Nytt hyvlat: påför 3 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR. Tidigare 
behandlat och ohyvlat: påföres 2 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR. Komihåg ändträet, det påföres 
3-4 strykningar oljetäcklasyr vått-i-vått.

TIDIGARE LASERAT/TÄCKLASERAT ELLER TÄCKMÅLAT TRÄ: 
Tvätta med JOTUN KRAFTVASK. Lös färg/lasyr avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Ytor som är mögel 
eller algangripna behandlas med JOTUN ALG- OCH MÖGELDESINFEKTION. Bart, friskt trä grundas med 
VISIR OLJEGRUNDNING. Fläckmåla de grundade ytorna med JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR innan hela 
ytan påföres 2 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR. 

GENERELLT:
Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan målningsarbetet påbörjas. Rör om noga innan användning. Tillsätt 
inga främmande oljor. På underlag som tidigare behandlats med linolja eller linoljeinnehållande produkt kan så 
kallade linoljeblåsor uppkomma. Gammal tjärbehandling kan orsaka missfärgning. Påför lasyren jämnt och 
fylligt. Skall mer än 1 strykning påföras bör dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att erhålla bästa 
möjliga vidhäftning mellan skikten.  För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra korrekt mängd färg på 
kanter och hyvlade underlag. Minst 3 strykningar (150 µm torr färgfilm). Allt ändträ skall behandlas extra noga, 
påför 3-4 strykningar oljelasyr vått-i-vått. Sol på halvtorrfärg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Dagg ger på 
halvtorr färg matta fläckar. Matta fläckar kan även uppkomma vid applicering vid hög luftfuktighet och låga 
temperaturer. Vid målning på brandskyddsbehandlad panel kan det uppstå problem med 
avflagning/saltutfällningar. 
För mer information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING:
Avlägsna mest möjliga färg från verktygen med tex penseltvätt.Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt 
avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. 

Miljö- och hälsoriskinformation för produkter registrerade i BETA-registret:

1 Bedömningen avser

Dokument ID: Upprättad/ändrad den: 20110119
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Produktnamn eller motsvarande: 

JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR

Användningsområde: 

JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR är en mycket väderbeständig, vattenavvisande tixotrop oljelasyr baserad på 
egenproducerade alkydoljor. JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR har goda påföringsegenskaper och ger träet ett 
homogent utseende, men visar samtidigt trästrukturen. Jotaproff Oljetäcklasyr rekommenderas på trä, även 
tryckimpregnerat trä, som är grundat med VISIR OLJEGRUNDNING, tidigare laserat eller täcklaserat. Kan 
påföras vid minusgrader.

Leverantörens anvisning om produkten används vid annan tillämpning: 

Övriga upplysningar: 

2  Uppgiftslämnare/leverantör

Företagsnamn: Jotun Sverige AB Webbplats: www.jotun.se

Adress: Box 151

              421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

 

Kontaktperson: Karin Mattsson Telefon: 031-696300 E-post:   karin.mattsson@jotun.se

Upprättad av: Anne-Grethe Rofeldt Telefon: +47 33457334 E-post:   anne-grethe.rofeldt@jotun.no

3  Innehåll och farlighet

Produkten innehåller följande ämnen som gör att den inte kan registreras i BASTA-systemets huvudregister: 

Ämnets namn/CAS-nr: Ämnets egenskap enligt BASTA-kriterierna

nafta (petroleum), 
väteavsvavlad tung, 
64742-82-1

>10% Lösningsmedel
Xn; R65- Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

      R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4  Miljö- och hälsorisker

 Leverantörens sammanfattande miljö- och hälsoriskbedömning: 
Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga 
hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och 
centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet och, i 
extrema fall, medvetslöshet. Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom 
hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till icke-allergiskt 
kontakteksem och absorption genom huden.

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador. Förtäring kan orsaka illamående, diarré, kräkningar, 
irritation i mage-tarmkanal och kemisk lunginflammation.

Övriga upplysningar: VOC 400
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5  Riskhanteringsåtgärder

Leverantörens anvisade riskhanteringsåtgärder vid byggarbetsplats, under bruksskedet och vid rivning och 
avfallshantering: 

Läs säkerhetsdatabladet innan användning. Undvik innandning av damm vid slipning eller rivningsarbete. 

Övriga upplysningar: 

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.


