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Produkt:
Opus G  er en vanntynnet hurtigtørkende grunning til bruk
inne. Produktet benyttes på tre og innredninger, og er også
godt egnet til vanskelige underlag som laminat, vinyl,
keramiske fliser, plast, glass m.m. Produktet er egnet til
MDF-plater og andre bygningsplater med lavt voksinnhold.
Opus G kan overmales med lateks-, akryl- eller alkydmal-
inger. Opus G kan også stå alene uten overdekking av
annen toppstrøksmaling hvis en matt flate ønskes.  

Forbehandling:
Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Bare
kvister og harpikslommer renses og isoleres med vann-
tynnet kvistlakk. Tidligere malte flater vaskes med et
grovrengjøringsmiddel beregnet for maling. Etterskyll godt.
Om nødvendig mattslipes med slipepapir ca nr 120 og
 avstøves. Ujevnheter sparkles med sparkel som er egnet
for det aktuelle underlag.

Bruk:
Opus G påføres så fyldig at man oppnår god utflytning
uten penselstriper. På sugende underlag bør Opus G tynnes
inntil 10 % med vann (uttynning medfører redusert
vedheft). Temperaturen under påføring og tørk må være
over +5°C.

Annet:
Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av mal-
ing ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan
det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god
ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Lukk boksen
ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen
før rengjøring. Flytende malingsrester, rensevæske og tom
emballasje leveres til miljøstasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med
huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved
svelging, kontakt lege omgående og vis denne boksen
eller etiketten.

Miljømerking ECO:
EU grenseverdi for dette produkt (kat. A/d) er 130 g/l (2010)
Dette produkt inneholder maksimum 88g/l VOC

VOLUM:

BRUKSOMRÅDE:

BINDEMIDDEL:

GLANS:

DENSITET:

TØRRSTOFF:

BREKKING:

FORBRUK:

PÅFØRING:

FORTYNNING:

RENGJØRING AV VERKTØY:

TØRKETIDER:

BRUKSTØRR 2 TIMER OVERMALBAR 12 TIMER

LAGRING:

0,9/2,7 liter
INNE

6-8 m2/liter

Akrylkopolymer

v/23˙C 50% RH

1,35
36
Nei (kan brekkes i lyse farger, 

men da med redusert vedheft)
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