FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

Utvendig kledning grunnet, transparent
Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186
Leverandør av overflateprodukter:
Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet
Jotun Industri Visir i ønsket farge.
Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert
effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp.
Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.
Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig, og senest innen 2 måneder etter
montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir Oljegrunning,
vått-i-vått 3-4 strøk.
Grunnede kledninger montert i vintersesongen påføres mellom- og toppstrøk så snart
temperaturen tillater det.
Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.
Hvis kledningen fortsatt skal ha et transparent utseende, påføres minst 1 strøk Jotun Trebitt
beis. Flere strøk med beis gir et mørkere utseende. Dersom det skal være et dekkende utseende, påføres 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke
behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter
montering.

Ytterligere informasjon
www.gausdalbruvoll.no
www.jotun.no
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FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

Utvendig kledning grunnet, dekkende
Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186
Leverandør av overflateprodukter:

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk med produktet Jotun Opaque primer i
valgt farge.
Jotun Industri Opaque primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og
fukt, samt sørger for god vedheft.

Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig med 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller
tilsvarende, og senest innen 12 måneder etter montering. Kledningen må være ren, fast og tørr
før videre behandling.
Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med 3 - 4 strøk Jotun Visir oljegrunning,
vått-i-vått.
Grunnet kledning montert i vintersesongen etterbehandles så snart temperaturen tillater det.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke
behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter
montering.

Ytterligere informasjon
www.gausdalbruvoll.no
www.jotun.no
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