Jotun Industri

OPTIMAL

SUVEREN PÅ UTSEENDE
Suveren farge- og glansholdbarhet
UV-beskyttende og vannavvisende
Et godt miljøvalg
Velg blant Jotuns vakre
utendørsfarger
Jotun Industri OPTIMAL er tilpasset det norske
klimaet og er tilsatt effektive midler mot
svertesopp. Overflaten er lysbeskyttende og

vannavvisende. Moderne teknologi gjør at farge
og glans holder seg like flott i år etter år.
Kledning med Jotun Industri OPTIMAL, samt et
topp-strøk OPTIMAL innen to år, gir en kledning
med lange vedlikeholdsintervaller og lang
levetid.
Jotun Industri OPTIMAL er
godkjent av miljømerket
Svanen og kan stå i inntil
2 år før overmaling.

Jotun Industri

EGENSKAPER
Jotun Industri OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell
behandling av kledningsbord. Malingen har gode påføringsegenskaper og tørker hurtig.
Jotun Industri OPTIMAL er tilsatt effektive virkemidler mot svertesopp.
Jotun Industri OPTIMAL har god farge og glansholdbarhet og gir en varig flott fasade.
MONTERING
Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømrerfaget.
Når kledningen monteres må kuttflater, endeved og og annet ubehandlet treverk grunnes
med Jotun VISIR Oljegrunning 3–4 strøk vått-i-vått, og påføres 1 strøk OPTIMAL eller
DRYGOLIN Ultimat.
VEDLIKEHOLDSINTERVALL
Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor
gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som skal skje innen 2 år.
Vedlikehold utføres med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat.
Før viderebehandling bør vask av kledningen med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner vurderes,
for å sikre god vedheft til neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

TEKNISKE DATA
Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri
SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri
EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010).
Produktet inneholder maks 10 g/l VoC.

BREKKING
Baser brekkes over JOTUN Multicolor.
ANMERKNING
Produktet tåler ikke frost.
Produktet er beregnet til industriell påføring.
TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL
Vann.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende
produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre
merkev arer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et
produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke
på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.
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Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere
annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
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