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JOTUN PREMIUM MUR FILLER  

  04.2013

JOTUN PREMIUM MUR FILLER är en strukturutjämnande och spricköverbyggande 
mellanstrykningsfärg för utomhusbruk. Produkten är mycket diffusionsöppen med hänsyn till 
vattenånga och koldioxid. Används i Jotun Premium Mur System. 
Användningsområde: Kan användas på alla mineraliska underlag utvändigt som 
mellanstrykning innan JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. Särskilt lämplig på äldre putsade ytor 
med sprickor, avflagning eller andra ojämnheter. Kan användas utanpå både mineraliskt och 
organiskt underlag som tex obehandlad puts, tidigare målad puts etc. Skall övermålas med 
JOTUN PREMIUM MUR FÄRG.

FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... Silikonemulsionsfärg, lätt strukturerad
Kulör.................................................................. Vit, kan brytas med 1/2 mängd brytpasta över Jotun 

Multicolor. Kulörerna kommer att avvika något, men är 
endast till som toning för att ge bättre täckförmåga för 
slutstrykningen.

Glans................................................................. Matt
Viskositet........................................................... 34. 000 cps
Litervikt............................................................... 1,64
Torrhalt (volym-%)................................................ 50,64

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekom. skikttjocklek, torr.................................... 200 mikrometer    mikrometer   
Rekom. skikttjocklek, våt..................................... 400 mikrometer    mikrometer   
Rekommenderad förbrukning................................ 3-4 m²/liter
Appliceringsmetod................................................ Pensel
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... 3-4 timmar
Min. intervall för övermålning................................ 12 timmar    Beroende av temperatur, fuktighet, ventilation 

och filmtjocklek
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Tvål och vatten
Blandningsförhållande.......................................... En-komponent
Förhållande under applicering............................... Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Temperaturen i luft 

och underlag skall vara minst +5°C. 

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
EU-gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40g/l (2010). Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige............................................................... -
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DIVERSE:

Brytning.............................................................. Kan brytas med halva mängden brytpasta (jämfört med 
JOTUN PREMIUM MUR FÄRG)

Burkstorlek......................................................... 9 liter i 10 liters -emballage och 2,7 liter i 3 liters-emballage.
Anmärkning........................................................ Fraktas och förvaras frostfritt. Temperaturen i luft och 

underlag skall vara minst +5°C.

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE:
Underlaget skall vara fast, rent och torrt.

FÖRBEHANDLING:
Löst sittande färg, puts och kalkfärg skall avlägsnas. Ytmögel, sot och annan smuts tas bort med JOTUN 
KRAFTVASK med efterföljande sköljning med rent vatten (fönster bör övertäckas).
Ytorna skall vara torra före vidare behandling. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan 
målningsarbete påbörjas. Obehandlad puts skall grundas med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING. 

UTJÄMNING AV SMÅ SPRICKOR OCH OJÄMNHETER: 
JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Kan brytas med 1/2 mängd brytfärg. Påföres med pensel-korsstrykes. SKALL 
målas över med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING. 

GENERELLT:
Kan blandas över Jotun Multicolor. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer skall blandas före 
användning. Tillsätt inge främmande oljor. Produkten skall inte spädas. Produkten är färdig att användas. Rör 
om noga innan användning. Produkten bör påföras med pensel, men kan påföras med rulle och sedan arbetas 
in i underlaget med pensel. Skall påföras på mindre ytor åt gången. För bästa slutresultat bör produkten 
korsstrykas. Fraktas och lagras frostfritt. För mer information: se www.jotun.se, murbroschyr och 
säkerhetsdatablad.

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.


