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Produktdatablad 
Mesterens gårdsmaling – gårdsrød 608 

 

 

Produktbeskrivelse: 
Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på treverk. Brukes som mellomstrøk og toppstrøk i system med 

Mesternes husgrunning.  Dekkende utendørs beskyttelse med meget god fargestabilitet og lang 

værbestandighet. Produktet er grunnet overflatestrukturen meget motstandsdyktig mot sopp. 

Egenskaper: 

Drypper lite og tørker raskt. Meget enkel å påføre. Beholder farge- og glans over lang tid.  

Bruksområde:  

Benyttes på nytt og tidligere behandlet treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på vertikale overflater som 

metall, mur og plast. Metall, mur må grunnes først med egnet grunning. 

Fysikalske data: 
 
Type: Basert på akryl og alkyd 

Farger: Gårdsrød 608 

Tykkelse: Kan påføres opp til 1000 mikrometer tykkelse uten sig 

Vanntynnbar: Opp til 10% 

Inntrenging: Opp til 6 treceller inn i høvlet treverk (Furu) 

Glans: 60-65 halvblank 

Holdbar: 12 måneder, frostfritt i uåpnet spann. 

Tørrstoff i volum %: Ca. 35  

Viskositet: Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm 

VOC – innhold: Verdi: < 100 g/l 

     .       

Bruksdata: 
 
Anbefalt filmtykkelse, tørr pr strøk: 60-65 mikrometer 

Anbefalt filmtykkelse, våt pr. strøk:  170-190 mikrometer (avhengig av underlaget) 

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk: 6-8 kvm pr. liter 

Anbefalt forbruk høvlet treverk: 8-10 kvm pr. liter 

Påføringsmetode: Egnet pensel, rull med etterstryking eller 
malingssprøyte 

Veiledende data for malingssprøyte (HT Sprøyte): 

Dyse: 0,015 

Viftevinkel: 40-60 grader 

Malingstrykk: 150-180 kg 

Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr): 

Støvtørr: Ca. 30 minutter 

Overmalbar: Ca. 2 timer 

Rengjøringsmiddel: Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel 
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__________________________________________________________________________________________ 

Sikkerhetsdatablad: 
 
Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Brannfareklasse: 
Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sort røyk. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Diverse: 
Produsent: Drywood Coatings B.V - Nederland 

Brekking: Ferdig blandet gårdsrød 608 

Emballasjestørrelser: 3-10 og 20 liter 

Anmerkninger: Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis 
det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er 
tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være 
over + 8 grader. Husk endevedsbehandling 3-4 strøk 
vått i vått. Tilsetning av fremmede oljer må ikke 
forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.  

 
 

 

 

Bruksanvisning: 
 Forarbeid:Nederland 

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt. 

Forbehandling: 

Nytt treverk, som har stått ubehandlet i 4-6 uker eller lengre rengjøres med husvask og pusses lett i 
fiberretningen. Blødende tresorter bør forbehandles med egnet grunning. Tidligere behandlet treverk 
rengjøres med kraftvask. Løs maling fjernes ved skraping. Påfør sopp- og algedreper - skal tørke på overflaten. 
Fuktigheten i treverket må være under 16%. 

Grunning: 

Bart, friskt treverk påføres 1 strøk grunning som strykes godt ut. Bar endeved må påføres 3-4 strøk vått i vått. 

Mellomstrøk/toppstrøk: 

Etter grunning påføres 2 strøk Mesterens gårdsmaling, anbefaler 3 strøk på sørsiden og værtutsatte steder.  
Der det tidligere er behandlet  påføres 2 strøk Mesternes gårdsmaling. Påføres med egnet kost, rulle med  
etterstryking eller malingssprøyte. 

Generelt: 

For å sikre et godt resultat og lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede  
flater/detaljer. Utstikkende profil (fjæren) på kledningsbord kan ved fresing få en hinne som maling får dårlig  
heft på. Viktig at utstikkende profil blir pusset/rubbet for bedre vedheft.     
 
Endevenden ned mot vannbrettet på vindu er viktig å male før det blir satt opp. Avrund skarpe kanter.  
Tidligere tjære-/mineraloljebehandling kan gi misfarging av nytt mellom og toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk.  
 
Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på 
linolje/fuktproblemer. Maling av tidligere linolje behandlede flater kan gi bobler. Kontakt drywood for 
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veiledning. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling.  
 
Anbefalinger: Vi anbefaler IKKE malingen til bruk på høvlede impregnerte matrialer, bl.a terrassebord og 

rekkverk. 
Ved behandling av ny kledning må malingen etterkontrollers for sprekker som kan oppstå grunnet store  
bevegelser mellom not og fjær. Treverk kan utvide seg og trekke seg sammen. Om synlige krympesprekker  
oppstår må dette etterbehandles/males med Mesterens gårdsmaling. Dette gjelder også ved overmaling av  
andre farger. For mer informasjon se; www.drywood.no FDV og sikkerhetsdatablad. 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care. 
 

                              
 

                                

__________________________________________________________________________________________ 

Ytterligere informasjon: 
Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. 
Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garanterer annet 
enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes 
som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, 
forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet kontakt oss for 
ytterligere informasjon. 
 
Drywood Norge AS 
Kilengaten 18 B 
3117 TØNSBERG 
Tlf.: 333 80 504                                                                                                                                        Revidert: 17.07.14 

 

http://www.drywood.no/

