
400 Bio Innen     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Kalivandglas   

MBK-Type: Silikatmaling  

Glans: Ca. 2 kalkmat 

Vol. tørstof:   

Kulør: Hvid 

Tørretid: Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF  

Påføring: +10º C til +25º C. RF: 40-80% 

Fortynding: Vand eller Silat Primer 170, fortyndes normalt ikke  

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr 

Værktøj: Anstryger eller rulle 

Mal-Kode: 0-3 (1993) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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Beskrivelse 
Lugsvag og særdeles diffusionsåben silikatmaling til indendørs brug. Bio Innen er velegnet til opgaver, hvor man 
ønsker en afsluttende behandling uden nogen form for konserveringsmidler. Produktet er alkalisk og derfor 
selvkonserverende. Samtidig giver alkaliteten i produktet en hæmmende effekt på begroninger, og er derfor 
velegnet til områder, hvor der eksempelvis har været vandskader. Produktet er således godkendt efter DIN / EN 
846, forebyggelse mod skimmelvækst. 
 
Bio Innen er ligeledes godkendt erfter DIN / EN 71-3, som er en europæisk standard der normalt benyttes til 
godkendelse af legetøj. Standarden har høje krav til migration af tungmetaller som krom, kobolt, bly nikkel o.a. 
Produktet kan både benyttes på mineralske underlag, men også på underlag som gipskarton, sandspartlede 
overflader og mat vægmaling. 
 
 
Behandling 
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med 
Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende mineralske underlag grundes med Silat 
Primer 170. Sugende og let afsmittende ikke mineralske overflader grundes med Mikrodispers 716. Se i øvrigt 
produktinformationer for nævnte produkter. 
 
 
 
Rengøring 
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens. 
 
Sikkerhed & miljø 
Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til 
sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk 
 
Bemærk 
Da produktet er alkalisk bør vinduer, karme og andet afdækkes omhyggeligt og spild bør fjernes straks. 
 
 


