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Produktbeskrivelse

Type
Tradisjonell linolje-sinkhvitt maling for utvendig og innvendig bruk. Tilsatt 
filmkonserverende middel mot overflatesopp. JOTUN Linoljemaling er utviklet 
etter råd fra Riksantikvaren.

Egenskaper og fordeler
Ekte linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger. Linolje er en vegetabilsk olje 
og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittingen påvirker fargen over tid.
Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når 
malingen eldes. Denne krittingen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes 
treverket på.

Teknisk datablad

A, B og C.Fås i følgende baser

3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)Emballasjestørrelser

Produktdata

Brekking Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Baser kan ikke brukes ublandet.

Glansgrad Halvblank

VOC for bruksklart 
produkt

Flammepunkt

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

75 ± 2 volum%

1.5

68 °C

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l. Produktet inneholder maks 300 
g/l VOC.

hvit

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Tidligere tjære-/
mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk.

Påføringsutstyr/-metoder
Pensel. Det er spesielt viktig å påføre linoljemaling i tynne strøk, for å sikre god gjennomtørk og hindre 
rynkedannelse/solblærer. Produktet skal ikke sprøytes.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

111– 167

50

–

100

Tørr (beregnet)

83

–

125

38

–

75

6

–

9

10 – 20

Anbefalt, uhøvlet treverk:

Anbefalt, høvlet treverk:

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)

Våt (beregnet)

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

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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Tynner
JOTUN White Spirit

Avhengig av underlagets 
beskaffenhet.

Kommentarer:

Rengjøring av malerverktøy
JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider
Klebefri etter 24 timer. Overmalbar etter 2-3 døgn, tørketiden avhenger av temperatur (min. +10 °C), sugeevne,
fuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH) 50 %
Lufttemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 24 t
Overmalbar 48 t - 72 t

Underlagstemperatur 23 °C

Bruksanvisning
Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ubehandlet treverk: Skitne, ubehandlede flater vaskes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og 
soppfjerner. Ubehandlet treverk grunnes med JOTUN Linoljemaling
TILSATT 20 % JOTUN White Spirit. På sterkt sugende flater, tilsettes kun 10 
% JOTUN White Spirit. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt, 3-4 strøk 
vått-i-vått.
Tynnet JOTUN Linoljemaling er ferskvare. Det skal røres regelmessig i 
spannet ved bruk. Tynnet linoljemaling skal ikke lagres for bruk neste dag.
Anbefalt sluttbehandling: JOTUN Linoljemaling. Påfør høvlet treverk 2 tynne 
strøk og uhøvlet 1-2 tynne strøk. Det første strøket tynnes 10 % med JOTUN 
White Spirit. Det siste strøket påføres alltid ufortynnet.

Tidligere behandlet treverk: Malte flater vaskes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner og 
nedmattes mekanisk.
Værslitt tre og løs maling fjernes ved børsting/skraping. Bart treverk mettes 
med grunning - JOTUN Linoljemaling tilsatt 10-20 % JOTUN White Spirit.
Anbefalt sluttbehandling: JOTUN Linoljemaling. Påfør høvlet treverk 2 tynne 
strøk og uhøvlet 1-2 tynne strøk. Det første strøket tynnes 10 % med JOTUN 
White Spirit. Det siste strøket påføres alltid ufortynnet.

BehandlingUnderlag

Forbehandling
Soppbefengte flater behandles med JOTUN Sopp- og algedreper.

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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Lagring
Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent 
mottak for farlig avfall.

Må være tomt og tørt

Tilleggsopplysninger
Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann. Se Jotuns fargekart for 
Linoljemaling og Riksantikvarens Informasjonsblad om Linoljemaling - nr. 3.9.4. (www.ra.no)

Årlig husvask med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner (blandingsforhold med vann 1:15) anbefales ved 
begroing. Utsatte vegger bør i tillegg behandles med JOTUN Sopp- og algefjerner etter vask.

Vedlikehold

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

Forvaltning, drift og vedlikehold

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:

45127422, 45128345, 45128084, 45128372, 45128137, 45128417

Kontaktinformasjon

NOBB modul nummer
41851767

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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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.

Jotun A/S 
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

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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