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Tekniskt datablad

JOTUN Impregnering för mur och sten
JOTUN Impregnering mur og stein

Produktbeskrivning

Annan

Typ

Mineralisk, klar och icke filmbildande impregnering med mycket god inträngning.

Egenskaper och fördelar

Förbinder sig kemiskt med mineraliska underlag och följer putsens rörelser vid växlande temperatur. Reducerar 
vatteninträngning och är samtidigt diffusionsöppen (fukt i underlaget kan passera ut). Detta reducerar risken för 
frostsprängning, saltutslag och värmeförlust genom väggen/muren. Förenklar rengöring och missfärgar inte 
underlaget.

Användningsområde

Används som vatten- och smutsavvisande behandling på obehandlad tegelsten, puts, gasbetong (Ytong,
Siporex), sugande natursten etc., dvs skall ENDAST användas på sugande mineraliska underlag. Ej lämplig för 
gips. Ej lämpligt för inomhus bruk. Kan användas i system med Jotuns Mur-produkter.
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Produktdata

Generisk typ Oligomer-siloxan baserad

Torrhalt 5,1 volym%

Litervikt 0,8 kg/l

59 °C

Kulör Klar, färglös

3 L och 10 LEmballagestorlek

± 2

Flampunkt

VOC för bruksfärdig 
blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 750 g/l (2010). Denna produkt 
innehåller max 750 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Färdig att användas. OBS! Kan inte appliceras på ytor som tidigare är behandlade med organisk färg.
Underlaget skall vara mineraliskt och sugande. Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C om ytan är torr, is-
och rimfri. JOTUN Impregnering mur & sten kan övermålas med JOTUN Mur grundning och JOTUN Mur akryl färg.
Då produkten är färglös rekommenderas att man påför produkten på mindre ytor åt gången för att undvika 
överlappningar. Påför nerifrån och upp.

Appliceringsmetoder

Påföres med grov pensel (naturfiber) eller lågtrycksspruta i ett moment. Arbeta nerifrån och upp tills ytan är 
mättad.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
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Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Förbrukning per strykning

Tegelsten: 0,5-2 m²/l
Puts: 1-2 m²/l
Betong: 2-4 m²/l
Lättbetong: 0.5 - 2 m²/l

JOTUN Lacknafta (White Spirit),  såpa och vatten.

Rengöring av verktyg

JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Förtunning

Torktider

Torktiden beror på temperatur (min. -10 °C), sug i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

10 °C 23 °C
Dammtorr 4 t
Övermålningsintervall, minimum 10 t 5 t

Luftens temperatur
Luftfuktighet (RH) 50 %

Bruksanvisning

Förarbete

Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts 
avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Innan 
behandling av tegel är det viktigt att kontrollera att det inte finns några sprickor i fogarna.

Anmärkning

JOTUN Impregnering för mur och sten är övermålningsbar med de flesta produkter.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i 
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
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Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United 
Kingdom) som är giltig.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
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