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GODE RÅD OM SPÆRRENDE PRODUKTER

Hvordan spærrer man for vandskjolder, nikotin, knaster og andre gennemslag?

Man kan aldrig give garanti for, at man kan spærre 100% for et gennemslag, da der er så mange faktorer, der spiller ind. 
Høj fugtighed i underlaget eller omgivelserne giver større risiko for gennemslag. Er vandskjolder ikke udbedret og udtørret, kan der også opstå 
gennemslag. Er der tale om friske knaster, så er de mere levende og giver nemmere problemer. Udsættes træet for kraftig eksponering i form af sol 
og varme, kommer der nemmere gennemslag af harpiks.
 
Sprøjtepåfører man en spærrende maling, risikerer man høje lagtykkelser, som forlænger tørretiden, hvilket også giver risiko for gennemslag.

Spærrende produkter er ofte sammensat af specielle bindemidler, og som hovedregel, bør man aldrig blande disse produkter med traditionelle 
produkter. Påfører man eksempelvis spærrende maling med sprøjte, er det meget vigtigt, at sprøjten er renset grundigt med rent vand, før og efter 
arbejdet. Ellers risikerer man, at sprøjten brænder sammen.

OPTIMALE FORHOLD UNDER ARBEJDE MED SPÆRRENDE PRODUKTER

Man kan som maler gøre meget for at optimere forholdene:

• Grundig tørring af underlaget efter afvaskning

• Påføre moderat mængde af det spærrende produkt

• Påføre gerne to lag spærrende maling

• Sørge for optimale tørringsforhold med temperatur og udluftning

• Sikre gennemtørring inden påføring af andet lag

• Man vil aldrig kunne garantere, at man kan spærre for et gennemslag



101 KNASTELAK VANDIG

Knastelak til pletning på træ for isolering mod harpiksudtræk samt andre 
gennemslag. Kan benyttes inde og ude. Kan overmales med alkyd og 
vandige malinger.

705 FORSEGLER

Fortræffelig spærrende virkning over for vandskjolder, nikotin brandskader 
og lugt. Kan også benyttes til behandling af knaster på træværk og kan 
benyttes som pletforsegler udendørs. Har i de fleste tilfælde en fantastisk 

barrierevirkning overfor lugtgener efter brandskader og lignende.

741 ISO-DAN 5

Lugtsvag, spærrende vægmaling med EU-Miljømærket Blomsten. Til 
renovering af almindelige boliger og flyttelejligheder. ISO-DAN 5 har en god 
spærrende effekt mod f.eks. nikotin, sod og vandskjolder. Er også velegnet 
til træværk indendørs til bl.a. listelofter/vægge. Bedst spærrende effekt 
opnås ved 2-3 behandlinger med god tørring mellem hver behandling.

742 ISO-DAN 10

Lugtsvag, spærrende vægmaling med EU-Miljømærket Blomsten. Til 
renovering af almindelige boliger og flyttelejligheder. ISO-DAN 10 har 
en god spærrende effekt mod f.eks. nikotin, sod og vandskjolder. Er 
også velegnet til træværk indendørs til bl.a. listelofter/vægge. Bedst 
spærrende effekt opnås ved 2-3 behandlinger med god tørring mellem hver 
behandling.



743 ISO TRÄGRUND

Grundmaling til træ opbygget på kationteknik. Reducerer risikoen for 
gennemslag fra vandopløselige farvestoffer og harpiks i træet. Flot og fyldig 
behandling af træ. Velegnet til træoverflader, hvor man har brug for en god 
isolerende effekt imod harpiks og farvestoffer i træet. 2 lag anbefales på 
knaster.

749 ISOSPÆRR ULTRA

Isolerende grundmaling, der forhindrer gennemslag efter vandskader og 
overflader der er forurenede af nikotin eller sod. Kan også anvendes uden 
overmaling. Kan også benyttes til loft- og vægpaneler af træ, da IsoSpärr 
Ultra modvirker knastgennemslag.

377 ZINSSER BULLS EYE 1-2-3 PLUS

Hurtigtørrende, universal, vandbaseret primer og forsegler til indendørs og 
udendørs opgaver. Bulls Eye 1-2-3 isolerer vanskelige skjolder og pletter 
også fra vand og røgskader. Produktet gør den behandlede overflade 
særdeles bestandig overfor fugtpåvirkninger, er lugtsvag og hæfter på 
næsten alle overflader uden forudgående slibning.

380 ZINSSER BIN ADVANCED

Syntetisk shellakbaseret grunder, som effektivt blokerer pletter og skjolder. 
Kan anvendes på hele overflader indendørs og som pletforsegler udendørs. 
Produktet er hurtigtørrende og lugtsvag, har fremragende pletblokerende 
egenskaber og anvendes på såvel nye som eksisterende overflader samt 
ved renovering efter brand eller vandskader. BIN Advanced kan anvendes 
både under og ovenpå alle vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede 
malinger.



ISO-DAN
KOM MED PÅ BØLGEN

B&J har lanceret to nye spærrende malinger, som 
har fået en fantastisk modtagelse.

ISO-DAN er spærrende loft- og vægmaling, der 
minimerer risikoen for gennemslag fra nikotin, sod og 
vandskjolder. ISO-DAN har også en spærrende effekt 
for gennemslag på træ.

Vi arbejder altid på at gøre malingen så behagelig 
som muligt for maleren at arbejde med. Den er, som 
de fleste af vores malinger, lugtsvag - en vigtig del af 
de gode arbejdsegenskaber.

De nye spande er produceret i genbrugsplast og som 
noget helt nyt, er ISO-DAN miljøcertificeret med EU 
miljømærket Blomsten.

Sidst men ikke mindst, så fremstår ISO-DAN med en 
flot finish og opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

ISO-DAN - så behøver du kun én spærrende maling.
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Kom med på bølgen . . .

ISO-DAN
• Spærrer for nikotin, sod og vandskjolder

• Benyttes på loft, væg og træværk

• Gode arbejdsegenskaber

• Høj dækkeevne

• Minimal lugt

• Flot finish

• EU miljømærket Blomsten
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