
457 Acryl Vægmaling Glans 7     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Acrylstyren Copolymer   

MBK-Type: Acrylplastvægmaling  

Glans: Ca. 7, mat 

Vol. tørstof:   

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice i 

pastelfarver 

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% 

RF  

Påføring: +10 ºC til +25º C. RF: 40-80% 

Fortynding: Vand  

Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/ltr. Afhængig af indsugning 

Værktøj: Pensel, rulle eller airless 

Mal-Kode: 00-1 (1993) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan 
vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. 
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Beskrivelse 
Vægmaling, som er baseret på en avanceret acryl, der sikrer en kombination af høj fylde på filt og god 
vedhæftning på puds, beton og velafbundet sanpdspartel. Produktet kan benyttes som grunding og færdigmaling 
på eksempelvis glasfilt og væv. 
Acryl 7 fullfills the requierments the EU Eco-label in all colours if tinted within the B&J tintingsystem Monicolor. 
 
Produktet fremstår med en rengøringsvenlig overflade og opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300. 
 
Behandling 
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med 
Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Særligt sugende og løst sammenhængende underlag grundes med 
Acrylgrunder Mikrodispers 716. 
 
Rengøring 
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110. 
 
Sikkerhed & miljø 
Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. 
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk 
 
Bemærk 
Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og 
god kvalitet. . Læs mere på www.ecolabel.dk. 
 
Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation. 
 
Sprayguide 

Metode/udstyr Dyse Materialetryk Formluft Filter 

Airless med efterrulning 17-21 (Graco)   60 mesh 

 


