350 Grafital Alkydoliemaling
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Alkydoliemaling med højt indhold af krystalinsk grafit.
Fremtræder med en stoflighed, som gør den velegnet til restaureringsarbejde og lignende.
Udendørs som mellem- og færdigmaling i rusthindrende systemer. Giver fin barriere virkning mod indtrængning af
vand.
Behandling
Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust. Sandblæsning til Sa. 2½ anbefales. 2-3 gange rusthindrende
grundmaling påføres inden færdigmaling med Grafital 350. Optimal beskyttelse ved total tør lagtykkelse på 160200 mym. Tidligere malet overflade renses, plettes og fuldstryges med rusthindrende grundmaling. Herefter
påføres 2 lag Grafital 350.
For at hindre afsmitning fra grafit kan der lakeres ovenpå med mat urethanalkyd lak, dette vil dog ændre den
reducere den metaliske effekt.
Rengøring
Terpentin eller penselrens
Sikkerhed & miljø
Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.
Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.
Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk
Som følge af produktets metalliske udseende er reperation meget vanskeligt og bør udføres til naturlige skel.
Ved rullepåføring bør man være meget omhyggelig og afsluttende altid rulle samme vej. Bedste resultat opnåes
ved at sprøjte malingen på.
Produktets bindemiddel sammensætning gør at den fremstår med en relativ blød film/overflade efter optørring.
Man må af denne grund påregne trykmærker ved håndtering af store emner efter færdigmaling..
Sprayguide
Metode/udstyr
Airless

Dyse
19-21

Materialetryk

Formluft

Filter
Ingen

Tekniske data
Bindemiddel:
MBK-Type:
Glans:
Vol. tørstof:
Kulør:
Tørretid:
Påføring:
Fortynding:
Rækkeevne:
Værktøj:
Mal-Kode:

Alkydolie
Alkydoliemaling
Ca. 49%
Grafitgrå 209
6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
+5° C til +25° C. RF: 40-80%
Terpentin
8-10 m²/ltr
Pensel, rulle eller sprøjte
2-1 (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.
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