754 Cover-It Vandig
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Halvblank vinduesmaling som med sin speciele bindemiddel sammensætning giver en god vedhæftning og
vejrbestandig overflade.
Produktet falmer meget lidt og har en minimal klæbningstendens.
Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.
Behandling
Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan
affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak 101.
Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes med B&J Grundingsolie 130
mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723. Tidligere malet og let smittende bund, afrenses til ren og
bæredygtig grund, og behandles ligeledes med Oliegrund 723. Afsluttende behandling med 2-3 lag Cover-It 754
afhængig af ønsket lagtykkelse.
Anbefalet våd lagtykkelse min. 75-100 mym, pr. behandling, målt med vådkam.
Det anbefales at sætte vinduet på hasp det første døgn.

Rengøring
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.
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
Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%

Tekniske data
Bindemiddel: Acryl og Alkyd
MBK-Type: Plast-alkydmaling / Plastalkydtræbeskyttelse
Glans:
Ca. 30, halvblank
Vol. tørstof: Ca. 37%
Kulør:
Hvid, samt B&J Toneservice
Tørretid:
2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring:
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr
Værktøj:
Pensel med syntetiske børster, eksempelvis Guldberg
Mal-Kode:
00-1 (1993)
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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.

