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LADY Minerals

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals er en kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk.

Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater puss, betong og sparklede flater for innendørs bruk i tørre rom.
I slitasjeutsatte områder og ved risiko for vannsøl anbefales påføring av LADY Minerals Sealer.

Teknisk datablad

0,75 L (innhold 0,68 L) og 3 L (innhold 2,7 L).Emballasjestørrelser

Produktdata

Brekking

Glansgrad

Base skal blandes over Jotun Multicolor.

Ristetid: Spann med LADY Minerals ristes i 3 minutter før tilsetting av brekkfarge.
Etter tilsats av brekkfarge ristes spannet  i tilsvarende 3 minutter.

01

VOC for bruksklart 
produkt

pH-verdi

Litervekt

Tørrstoff pr volum 58 ± 2 volum%

1.4

13.45

EU grenseverdi for produktet (kat. A/l): 200 g/l. Produktet inneholder maks 2.54 
g/l VOC.

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel: Jordan Ultimate. Bredde valgfritt, men vi anbefaler bruk av 100 mm til vegg.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)

Våt (beregnet)

100 - 125

Tørr (beregnet)

59 - 748 - 10Anbefalt:
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Ved strøk nummer to må et høyrere 
forbruk påregnes, 5–6 m²/l ved 2.
strøk.

Gjelder for første strøk.Kommentarer:

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
Lufttemperatur

50 %
23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 time(er)
Overmalbar 4 time(er)

Overmalingsintervall før overmaling med LADY Minerals Sealer og andre produkter: 24t.

Underlagstemperatur 23 °C

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling.

Grunning

Som hovedregel skal alle underlag grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning. Årsaken til dette er at 
kalkmaling kan gi gjennomslag fra ulike behandlinger i underlaget. Har du imidlertid et ensartet ikke-sugende 
underlag, kan LADY Minerals i enkelte tilfeller påføres uten JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Understrøk/Mellomstrøk

Ett strøk LADY veggprodukt i samme farge som LADY Minerals toppstrøk (LADY Vegg 10, LADY Balance,
LADY Wonderwall eller LADY Pure Color).

Toppstrøk

1–2 x LADY Minerals. Påføres med pensel – krysspensles/villstrykes.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-
databladet for opplysninger om vedlikehold,  reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Produktgaranti
Nærmere om Jotuns garanti - "dekk i to strøk":
Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.
Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen  er dekket etter to strøk på ikke 
sugende underlag. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført 
malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .
Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

50376552, 50376563

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske 
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold 
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot 
deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.
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