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Beck & Jørgensen A/S

Vandige industriprodukter til indendørs træ

Produkt DK Slibeprimer
Dækkende

DK Spærreprimer
Dækkende

DK Interiørbejdse
Transparent

DK Lysfilterlak 
Lud

DK Inventaremaille
Dækkende og klar

DK 1K PU
Klar højglans

Serie/Type 962/T222 963/T223 974 975/T265 976/T236 939

Produkt- 
beskrivelse

Acrylgrundmaling med gode 
slibeegenskaber.

God vedhæftning og hurtig 
tørring.
Særdeles nem at slibe. Sikrer 
en god bund for DK Inventar-
emaille 976.

Acrylgrundmaling med spær-
rende effekt. 

God vedhæftning og gode 
slibeegenskaber. 
Spærrende egenskaber over 
for vandopløselige farvestoffer.
Sikrer en god bund for DK 
Inventaremaille 976.

Interiørbejdse baseret på en 
kombination af acryl og alkyd.

Kan benyttes med eller uden 
toplak ligesom DK 1K PU Klar 
Højglans 939.

Ludfarvet lysfilterlak på basis 
af ren acryl.

Reducerer træets naturlige 
gulning og gør overfladen 
smudsafvisende og rengø-
ringsvenlig.

Inventaremaille baseret på 
acrylbindemiddel. 

Hård, resistent og ikke gul-
nende film. God modstands-
dygtighed over for normale 
pH-neutrale rengøringsmidler, 
kemikalier og fedtstoffer.
Velegnet til tørring ved  
35-45 °C, hvorved der opnås 
hurtig blokningsresistens.

1-komponent reaktionstør-
rende klar lak på basis af  
polyurethan og acryl. 

Fremstår med en klar høj-
glansoverflade, som frem-
hæver træets nuancer og 
dybde. Lakken er hård,  
resistent og baseret på en 
polyurethan, der gulner mini-
malt og fylder optimalt.

Anvendelse Til indendørs overflader af træ 
og træbaserede materialer.

Til indendørs overflader af træ 
og træbaserede materialer.

Interiørbejdse til overflader 
af træ eller træbaserede pro-
dukter.

Til behandling af indvendig 
loft- og vægbeklædning, 
skyggelister o.l. af gran- og 
fyrretræ samt andre lyse træ-
sorter.

Til indendørs overflader af 
træbaserede materialer som 
massivt træ, finer, HDF, MDF 
og spånplader.

Til indendørs overflader af 
træbaserede materialer som 
massivt træ, finer, HDF, MDF, 
spånplader m.m.

Påføringsmetode Sprøjte Sprøjte Dypning
Påføringsmaskine
Flow-coat
Sprøjte

Påføringsmaskine
Sprøjte
Rulle
Pensel

Sprøjte Sprøjte

Våd lagtykkelse Ca. 150 mym Ca. 150 mym Til ønsket udseende Til ønsket udseende 150-175 mym 10-125 mym

Mal-kode 00-1/1993 00-1/1993 00-1/1993 00-1/1993 00-1/1993 00-1/1993

Glans Helmat Helmat Helmat 10 40-45 Ca. 90

Farver Hvid Hvid Klar, transparente nuancer Lud Hvid, klar
Begge kan tones

Klar

Ovenstående er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Beck & Jørgensen og LARCO 
Beck & Jørgensen blev grundlagt i 1892. Vi markedsfører maling, træbeskyttelse og andre malervarer udviklet til træindustrien og professionelle malermestre. Produktpaletten suppleres med en lang række handelsvarer 
som bl.a. vægbeklædning, pensler og håndværktøj fra leverandører med fokus på høj kvalitet og funktionalitet. LARCO er vores varemærke for en række industriprodukter til inden- og udendørs træværk. 
Rådfør dig med din lokale salgskonsulent eller dit lokale kundecenter, hvis du vil vide mere om produkterne.
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