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QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray
Produktbeskrivelse
Type
QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray er en alkydbaseret metalmaling, der er tilsat specielle råstoffer for
at forebygge og forhindre rustdannelse.

Egenskaber og fordele
QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en
blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier.
Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

Anvendelsesområde
Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler,
hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

Produktdata
Emballagestørrelser

Spraydåse (nettoindhold ca. 400 ml).

Kulører

Sort blank, Hvid blank.

Glansgrad

Blank: 90–100.

Flammepunkt

Lukket beholder: -7°C (19.4°F)

VOC for brugsklar
blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840
g/l VOC.

Påføringsinformation
Bemærk
Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

Påføringsværktøjer / -metoder
Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og
tyndt i en afstand af ca. 30 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5
minutter sprayes vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Efter brug vendes spraydåsen
på hovedet, og der sprayes til der kun kommer luft ud.

Forhold under påføring
Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider
Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.
Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:
Relativ Fugtighed (R.F.)
50%
Lufttemperatur
23 °C
Overfladetemperatur
23 °C
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Kan overmales efter
Klar til brug / forsigtig brug
Stor belastning / gennemhærdet

Ca. 5 min
Min. 1 time
3– 4 uger

Brugsanvisning
Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Underlag:

Rustet stål (og nyt/tidligere malet jern og stål).

Forbehandling

Fjern løstsiddende rust, løs maling, fedt og andre forureninger.
Rengør underlaget med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens, se
brugsanvisning for produktet og skyl af.
Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.

Grunding:

Ikke nødvendigt.

Topstrøg:

2 strøg QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray.
I områder med stor belastning og i saltholdige miljøer anbefales 3-4 strøg for
optimal beskyttelse.

Opbevaring
Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering
Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.

Miljømærkning
Produktet opfylder kravene i BREEAM-NOR for VOC og A20-listen.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.
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Produktregistreringsnummer:

3-1

4213602

1993

Sikkerhedsregler

Diverse
Kontaktinformation
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og
praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der
kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at
ændre de oplyste data uden yderligere varsel.
Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.
Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske
(Norge) version, der er gældende.
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