FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

Utvendig kledning ULTIMALT, transparent behandling
Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186
Leverandør av overflateprodukter:

Den utvendige kledningen er behandlet med Jotun industri-impregnering og Jotun Industri Grunning Visir slik at det til sammen gir 4-sidig råtebeskyttelse.
I tillegg er kledningen påført 1 strøk Jotun Industri Trebitt.
Industri-impregnering benyttes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter.
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.
Mellomstrøket, Jotun Industri Trebitt er en vanntynnet transparent beis basert på
akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles senest innen 5 år etter montering. Dette forutsetter at endeved,
skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunning, vått i vått 3-4 strøk,
og deretter påføres Jotun Trebitt oljebeis.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke
behov for vedlikehold.
Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling, og etterbehandles med Jotun Trebitt
oljebeis eller tilsvarende.
Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor
gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon
www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no
2017-11-15 v. 1.0

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

Utvendig kledning ULTIMALT, dekkende behandling
Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186
Leverandør av overflateprodukter:
Den utvendige kledningen er påført 1 strøk 4-sidig Jotun industri-impregnering, 1 strøk
grunning med produktet Jotun Opaque primer og 1 strøk Jotun Industri Drygolin Ultimat.
Industri-impregnering benyttes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter.
Grunningen, Jotun Industri Opaque primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som
inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og
fuktighet.
Mellomstrøket, Jotun Industri Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling med
en moderne vannavvisende teknologi som gir en meget god farge- og glansholdbarhet.
Malingen er ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol, vind og forurensning.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles snarest mulig med 1 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende,
og senest innen 2 år etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med
Jotun Visir oljegrunning, vått i vått 3-4 strøk.
Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke
behov for vedlikehold.
Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres
etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon
www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no
2017-11-15 v. 1.0

