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QUICK Bengalack Varmebestandig Spray

Produktbeskrivelse

Type

Teknisk datablad

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray er en alkydlakk.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray tåler opp til 650 °C.  Fornyer og vedlikeholder. Fås i sort matt.

Bruksområde

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray er utviklet for flater som er utsatt for varme: vedovner, peiser,
eksosanlegg, utegriller o.l.

Produktdata
Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).Emballasjestørrelser

Glansgrad

Farger Sort.

Matt.

VOC for bruksklart 
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 
g/l VOC.

Flammepunkt Lukket kopp: -7°C (19.4°F)

Påføringsinformasjon
Drivgass: Butan/propan.
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting.  Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30–40 cm. Hold 
boksen i bevegelse under påføring. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min., sprøytes i vertikal retning.
Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk.
Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til det bare er drivgass som kommer ut.

Tynner

White Spirit.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Forhold under påføring

Sprøyt ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH)
Lufttemperatur

50 %
23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Brukstørr Min. 30 
minutter

Overmalbar Ca. 5 minutter

Gjennomherdet 3–4 uker

Bruksanvisning
Underlaget skal være rent, fast og tørt.

BehandlingUnderlag

Nytt jern og stål: Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER 
NR. 1.
Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll 
med vann.
Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray.

Tidligere malt jern og stål: Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling 
mattslipes.
Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll 
med vann.
Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray.

Galvanisert stål og lettmetall: Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER 
NR. 1.
Vaskes med BUTINOX Husvask og Kraftvask, spedd 1:5 med vann. Skyll 
grundig med rent vann.
Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray.

Lagring

Kan lagres i minusgrader. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-
databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55805241

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og 
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under 
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet 
mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

NOBB modul nummer
42168625

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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