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LADY Minerals Revive

Produktbeskrivning

Typ

En naturlig matt väggförnyare för användning inomhus i torra rum, på väggar med måttlig belastning.

Egenskaper och fördelar

LADY Minerals Revive är en väggförnyare som gör det enklare att förvandla ojämna underlag till ett 
mineraliskt utseende. Produkten ger en levande yta med ett unikt färguttryck.
Lätt att applicera och lätt att fördela jämnt över ytan. Kan påföras i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.
Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Målad glasfiberväv och till målad textiltapet för inomhusbruk i torra rum. Kan användas till putsad mur och 
andra grova väggunderlag.
Kan även användas på slät, målad vägg där det önskas ett miniraliskt, betonglikt utseende. Sugande underlag,
omålade tapeter bör grundas.
I utsatta områden bör ytterhörn skyddas genom montering av hörnskydd.

Tekniskt datablad

ReviveTillgängliga baser

10 L (fyllningsgrad 9 L)Emballagestorlek

Produktdata

Brytning Base skall brytas över Jotun Multicolor.

Glans

Kulör Kommer i utvalda LADY färger.

Helmatt 01

pH värde

Partikelstorlek

Litervikt

Volymtorrhalt 52 ± 2 volym%

1.15

0

8.3

-0.25 mm

Appliceringstekniska data
Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Vid användning av flera burkar bör de sista 2 litrarna blandas 
ner i nästa burk.
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Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
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Appliceringsverktyg / -metoder

Roller och spackelspade.

Appliceras med roller (18 cm) för släta underlag, använd gärna förlängingsskaft. Använd en 25 cm bredsparkel 
till  slätning av väggförnyaren. Slipa /runda av vassa kanter på spackelspaden för ett jämnare resultat.

Maskera med lämplig maskeringstejp. Använd blå eller gul tejp av god kvalitet.
Maskeringstejpen tas försiktigt bort när väggförnyaren är torr.

Damma av väggen försiktigt med torr, luddfri mikrofiberduk. Använd inte dammsugare på väggen.

Undvik att pausa under pågående arbete och undvik överlappsryggar på sista strykningen. Produkten på väggen 
kan fuktas mycket försiktigt med en blomspruta på de ställen där överlapp har torkat. Släta därefter ut 
noggrannt med spackelspaden.

Rengöring av verktyg

Vatten
Måleriverktyg och spackelspade rengöres med vatten eller med JOTUN Special wipes. Undvik att torkad 
produkt/korn hamnar i burken. Fukta gärna hinkens kanter försiktigt med vatten med hjälp av blomspruta för 
att motverka att produkten torkar på kanterna. Använd en väl rengjord spackelspade när sista lagret skall 
appliceras.
Lägg rollern i en tättslutande påse mellan strykningarna.
Eventuellt spill på lister eller golv tas enkelt bort med fuktad trasa eller JOTUN Special wipes.

Åtgång (applicering)

Till mycket grova underlag ca 2 liter/m² för ett två-strykssytem.
Första strykningen skall appliceras mycket fylligt och helt täcka tidigare underlag och underlagsfärg.
Andra strykningen appliceras något tunnare.

Torktider

Andra strykningen torkar normalt snabbare än den första strykningen.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:
Luftfuktighet (RH)
Luftens temperatur

50 %
23 °C

Torr för beröring 15 t
Övermålningsbar efter 24 t

Underlagets temperatur 23 °C

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C. Rekommenderad arbetstemperatur är 18–23 °C.

Bruksanvisning

Förarbete: Maskera med kvalitetstejp mot lister osv. Utstående ojämnheter på väggen 
skärs bort med spackelspade/tapetkniv. Eventuella "bubblor" eller ojämnheter i 
tapeten skärs bort med vass tapetkniv.
Fukta rullen med vatten. Fyll rullen väl med produkten. Använd spackelspade 
för påföring av mindre områden.
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Första strykningen: Börja mitt på väggen och rulla mot taklisten. Påför väggförnyaren fylligt, ca 1 
meters bredd åt gången. Första strykningen skall täcka och dölja tidigare färg 
och struktur på underlaget.
Använd spackelspade och släta ut produkten jämnt över väggen. Fördela 
massan jämnt över väggen  - inte för brett fält åt gången. Undvik kratrar och 
ojämnheter i den slätade ytan. Små tunna ryggar och kanter efter 
spackelspaden är acceptabelt.
Produkten är yttorr efter ca 15 minuter. Om produkten är för torr i 
överlappzoner, spraya på lite vatten.
Arbeta klart en vägg åt gången. Första strykningen är är torr efter ca ett dygn.

Andra strykningen: Använd en bred spackelspade för att ta bort ryggar och ojämnheter. Ta 
försiktigt bort damm med torr, luddfri mikrofiberduk.
Till andra strykningen skall du använda mindre av väggförnyaren än till första 
strykningen, annars är det samma påföring.
Börja släta från väggens kanter med en bågformad rörelse, undvik ensidig 
diagonal slätning. Arbeta dig in mot mitten med spackelspaden. Eventuella 
blåsor tar du enkelt bort med spackelspaden. Släta så bra du kan, undvik 
kratrar. Små, tunna ryggar/grader i ytan efter slätning är acceptabelt.
På mycket grova underlag kan det finnas behov för en tredje strykning.

Sista finish - efter torkning: Ta bort maskeringstejpen försiktigt. Använd bred spackelspade för att ta bort 
ojämnheter. Se upp så att du inte gör djupa jack med spackelspadens kanter.
Damma av väggen försiktigt med torr, luddfri mikrofiberduk. Väggen skall inte 
tvättas med vatten.

Anmärkning

För film om hur du påför LADY Minerals Revive, fler tips och inspiration  – se jotun.se/ladyminerals.
https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx

Rengöring av spill

Eventuellt spill på lister eller golv tas enkelt bort med fuktad trasa eller JOTUN Special wipes.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Produkten skall inte hällas ut i avloppet 
utan lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.
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Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är 
giltig.
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