
Jotun Industri Optimal är en akrylbaserad, 
vattenburen täckfärg utvecklad för 
industriell applicering av panel. Jotun 
Industri Optimal ger en ljusskyddande och 
vattenavvisande yta med mycket god glans 
och kulörbeständighet.

Panel behandlad med Jotun Industri Grunning 
Visir, samt en mellanstrykning med Jotun 
Industri Optimal och en lutstrykning med 
DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX 
Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl, som 
appliceras inom 2 år, ger ett resultat med 
långa underhållsintervaller och lång 
livslängd. Vidare underhåll utförs med 
DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX 
Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl.

Jotun Industri Optimal torkar snabbt och 
kan hanteras så snart vattnet drivits av.
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Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat

än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet är beroende av konstruktion, underlagets

skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc. Be om ytterligare information.

Jotun AS P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Underlag: Underlaget skall vara oexponerat och torrt. Underlag och lufttemperatur skall vara >10°C.

UNDERHÅLLSINTERVALL

Underhållsintervallet påverkas av lokala klimatförhållanden och underhåll skall därför göras efter behov. Panelen är skyddad fram till
färdigbehandlingen som bör ske inom 2 år. Efter montering skall ändträ och eventuella skador omedelbart behandlas. Vidare underhåll
utförs med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl.

REPARATION / SKADOR

Lösa träfibrer avlägsnas, ändträ och skador grundas vått-i-vått 3-4 strykningar med VISIR Oljegrunning och appliceras DEMIDEKK Ulti-
mate, Optimal, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl som mellan- och slutstrykning.

TEKNISKA DATA

Det finns tekniskt datablad för produkten. Senaste versionen finns att hämta på www.jotun.se.

SÄKERHETDATA

Det finns säkerhetsdatablad för produkten. EU-gränsvärde för produkten (kat.a/g): 30g/l (2010). produkten innehåller max 10g/l VoC.

DIVERSE

Brytning:
Anmärkning:
Förtunning/rengöringsmedel:

Baser skall brytas över Jotun Multicolor. 
Produkten tål inte frost. Produkten är lämplig för industriell applicering. 
Vatten.

BRUKSANVISNING

Kontakta din lokala Jotun representant för vägledning och testkörning.
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JOTUN INDUSTRI OPTIMAL TILLFREDSTÄLLER KRAVEN FÖR MILJÖMÄRKNINGEN SVANEN. 
Licensnummer 297 033.

FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION
Jotun är Skandinaviens ledande tillverkare av färg, lasyr och lack. Väljer du någon av våra produkter, får du 
det bästa inom teknologi, innovation och kompetans. Du får också en produkt som är anpassad byggskick 
och klimat i vår del av världen. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet.
Klicka dig in på www.jotun.se för råd och inspiration.


