
                    
 
Slutbehandling av panel grundad med JOTUN Industri opaque primer av 
Sandåsa Timber 
 
Till grundmålning av träpanel används JOTUN Industri opaque primer. Grundfärgen tillverkas av 
JOTUN A/S. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 18001. Detta innebär 
bland annat att JOTUN kontinuerligt och systematiskt arbetar med att säkerställa hög kvalitet i alla 
led av innovations-, produktions- och leveransprocessen. Detta för att säkra att alla leveranser håller 
en hög och jämn kvalitet.  
 
JOTUN Industri opaque primer är en högkvalitativ vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda 
alkydoljor. Grundningen ger ett effektivt skydd under transport, byggperiod och hela panelens 
livslängd. Grundningen säkrar att underlaget är intakt fram till slutbehandlingen som bör ske snarast 
möjligt efter monteringa av panelen och senast inom 2 månader. Om panelen monteras under 
tidsperioden oktober-april skall den slutstrykas innan juni.  
 
Grundmålningen sker inomhus under kontrollerade former och grundfärgen appliceras på virke med 
rätt torrhalt. Det kontrolleras noga att korrekt färgmängd applicerats. Även sågade ändar behandlas i 
fabrik med JOTUN Industri opaque primer. 
 
JOTUN Industri opaque primer kan övermålas med de på marknaden vanligen förekommande 
fabrikat av så väl vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna 
alkydprodukter. På sågad panel skall 2 fylliga strykningar påföras och på hyvlat panel skall 3 fylliga 
strykningar appliceras. Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyrfärg rekommenderas 
ej. 
Målningsanvisning: 

1. Målningen bör ske så fort som möjligt efter montering av panelen och senast inom 12  
månader.  

2. Målningen ska ske på rent , fast och målningstorrt virke.  
Invänta tjänlig väderlek. Normal utemålningssäsong är april – oktober 
i södra Sverige och maj – september i norra. Vid behov tvättas fasaden med JOTUN 
Husvask innan målning. Vid beväxning av svartmögel eller alger skall ytan även påföras 
JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.  

3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått vid leverans eller under 
byggtiden behandlas omedelbart med Visir Oljegrunning. Påför 3-4 strykningar VISIR 
Oljegrunning vått-i-vått.  

4. Fasaden skall slutstrykas snarast möjligt och senast inom 12 månader. För att säkra lång 
hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg. Särskilt viktigt är det att applicera rätt 
mängd på kanter och hyvlade underlag: minst100µm torr färgfilm.  

5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig underhållstvätt med JOTUN Husvask.  
Eventuella mekaniska skador på konstruktionen bör åtgärdas omgående. Växter och träd 
skall inte ha direkt kontakt med husfasad. Konstruktionen av fasaden skall vara utformad 
enligt Hus AMA 08, samt SP´s handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett 
halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, 
luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv. Hållbarheten hos färgsystemet 
påverkas av den lokala miljön runt fastigheten.    
 
För ytterligare information kring produkten se tekniskt datablad/säkerhetsdatablad 
på jotun.se. 


