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Produktbeskrivelse

Type
En naturlig matt veggfornyer til innendørs bruk i tørre rom, på vegger med 
moderat belastning.

Egenskaper og fordeler
LADY Minerals Revive er en veggfornyer som gjør det enklere å forvandle ujevne underlag til et mineralsk 
utseende. Produktet gir en levende overflate med unikt fargeuttrykk.
Effektiv å påføre og lett å fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse. Minimal krymping.
Meget god vedheft til underlaget.
Merk at det kan være utfordrende å flekke på LADY Minerals Revive, fordi du kan oppleve å få synlige 
skjolder.

Bruksområde
Malte glassfiberstrier og malte tekstiltapeter for innendørs bruk i tørre rom. Kan brukes til pusset mur og andre 
grove veggoverflater.
Kan brukes på slette, malte vegger når det ønskes et mineralsk, betongaktig utseende. Sugende, ikke-malte 
tapeter/underlag bør grunnes.
For ekstra beskyttelse av ytterhjørner -  i utsatte områder - kan det monteres en hjørnebeskytter.

Teknisk datablad

ReviveFås i følgende baser

10 L (fyllingsgrad 9 L)Emballasjestørrelser

Produktdata

Brekking Base skal blandes over Jotun Multicolor.

Glansgrad

Farger Kommer i utvalgte LADY-farger.

Helmatt 01

pH-verdi

Kornstørrelse

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

52 ± 2 volum%

1.15

0

8.3 til 9.9

- 0.25 mm

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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Påføringsinformasjon
Anmerkning
Rør godt om før og under arbeidet. Ved bruk av flere spann bør siste 2 liter blandes og røres inn i neste spann.

Påføringsutstyr/-metoder
Rull og sparkelspade.

Påføres med Jordan Ultimate malerull for jevne underlag 18 cm, påmontert forlengerskaft. Bruk Jordan 
bredsparkel 25 cm for sletting av veggfornyer. Det anbefales å slipe/avrunde spisse kanter på sparkelspaden.

Masker med egnet maskeringstape. Bruk blå eller gul kvalitetstape.
Unngå pauser og overlappskjolder på veggen på siste strøket. Produktet på veggen kan fuktes meget forsiktig 
med en dusjspray, dersom overgangen er tørket. Slett deretter godt ut med sparkelspaden.
Maskeringstape fjernes forsiktig når veggfornyeren er tørr.

Etter at arbeidet er ferdig: Avstøv veggen forsiktig med tørr, lofri mikrofiberklut. Ikke bruk støvsuger på veggen.

Forbruk (påføring)
På meget grove underlag må det påregnes inntil 2 liter/m² i et to-strøkssystem.
Første strøket skal påføres meget fyldig, og fullt og helt dekke underlagsstruktur og farge.
Andre strøket påføres tynnere.

Forhold under påføring
Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Anbefalt temperatur er 18–23 °C.

Rengjøring av malerverktøy
Vann
Malerverktøy og sparkelspade rengjøres med vann eller JOTUN Spesial wipes. Påse at tørket produkt/korn 
ikke blander seg i spannet. Fukt gjerne spannets kanter forsiktig med vann fra spray for å motvirke tørk på 
spannets kanter underveis. Ved påføring av siste strøk må sparkelspaden holdes fri for inntørket produkt og små 
korn.
Malerull pakkes godt inn med tett plastpose for oppbevaring til neste dag og påføring av neste strøk.
Eventuelt søl på lister eller gulv kan enkelt fjernes med fuktet fille/JOTUN Spesial wipes.

Tørketider
Andre strøket tørker normalt raskere enn første strøket.

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

50 %
23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 15 t
Overmalbar 24 t

Underlagstemperatur 23 °C

Bruksanvisning
Forarbeid: Maskér med kvalitetstape mot lister osv. Utstående ujevnheter på veggen 

fjernes med sparkelspade/tapetkniv. Eventuelle "bobler" eller ujevnheter i 
tapetet kuttes bort med skarp tapetkniv.
Tørr rull fuktes lett med vann. Dypp malingsrullen til den er fullt dekket med 
produktet, ev. bruk sparkelspade til påføring på mindre områder.

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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Første strøket: Start på en side av veggen og påfør produktet fra midten og rull mot tak/list 
og påfør produktet fyldig. Dersom produktet limer og fukter dårlig på veggen,
la det gå 5 minutter og etterrull med mer av produktet. Første strøk skal i 
størst mulig grad dekke/slette struktur og underlagsfarge.
Bruk bred sparkelspade og slett ut. Fordel massen jevnt utover veggen – ikke 
for bredt felt av gangen. Unngå krater eller nedsenk i den slettede overflaten.
Mindre renner og kanter etter sparkelspaden er akseptabelt.
Produktet tørker på overflaten etter ca 15 minutter. Dersom produktet er for 
tørt i overlappsoner, spray meget forsiktig med litt vann.
Jobb deg ferdig med veggen. Første strøk er ferdig tørket etter 1 døgn.

Andre strøket: Bruk en bred sparkelspade til å kutte bort renner/ujevnheter. Avstøv deretter 
veggen med tørr, lofri mikrofiberklut.
Påfør andre strøket som ved første gangs påføring, men bruk mindre mengde 
av produktet.
Ved sletting, unngå ensidig diagonal sletting med sparkelspaden, bruk ovale 
bevegelser. Start slettingen fra veggens ytterkanter og jobb deg inn mot 
midten. Opplever du blærer, så vil disse forsvinne når produktet slettes 
ytterligere. Slett godt av for å unngå krater. Små, tynne renner/grader i 
overflaten etter sletting er akseptabelt.
På veldig grove underlag kan det være behov for 3 strøk.

Siste finish - etter tørk: Fjern maskeringstape forsiktig. Bruk bred sparkelspade til å kutte bort 
ujevnheter. Påse at du ikke kutter dype spor med sparkelspadens kanter.
Avstøv veggen forsiktig med tørr, lofri mikrofiberklut. Veggen skal ikke vaskes 
med vann.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Må være tomt og tørt

Miljømerking
Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Tilleggsopplysninger
Ang. påføring, se tips og film på jotun.no/ladyminerals.
https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx

Rengjøring
Eventuelt søl på lister eller gulv kan enkelt fjernes med fuktet fille/JOTUN Spesial wipes.

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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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.

Diverse

NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54317094

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 veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt 
påføringsmetode.

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

Kontaktinformasjon
Jotun A/S 
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

NOBB modul nummer
42134605

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 
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