739 Vådrumsmaling
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Vådrumsmaling 739 er baseret på acryl som giver en yderst stærk og resistent overflade.
Produktet er derfor særdeles velegnet i storkøkkener, institutioner, fabrikker osv.
Anvendes indendørs til maling af vægge og lofter af gips, beton, puds og tidligere malede overflader.
Vådrumsmaling 739 indgår ligeledes i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram.
Produktet indeholder midler som beskytter overfladen mod begroninger.
Nybehandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med
Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder
Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.
Vedligehold
Se Beck & Jørgensen Vådrumsprogram
Rengøring
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.
Sikkerhed & miljø
Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk
Bemærk
For at få et godt og holdbart resultat, når man benytter Beck &
Jørgensens vådrumsystem, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området.
Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og tilhørende SBI anvisninger. I
tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskingsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen. Som
hovedregel er det kun tilladt at malebehandle vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone.
Efter 1. januar 2015 er SBI anvisning 252 gældende, hvor der for tiden ikke findes godkendte malesystemer til
lette vægge. I øvrigt henvises til anvisningen.

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

Acryl
Acrylplastvægmaling
Ca. 25, halvblank
Hvid, samt lyse og mellem nuancer i B&J Toneservice
2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Vand. Fortyndes normalt ikke
Ca. 8 m²/ltr
Pensel, rulle eller airless
0-1 (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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Sprayguide
Metode/udstyr
Airless med efterrulning
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Beck & Jørgensen A/S
Dyse
17-21 (Graco)

Materialetryk

Formluft

Filter
60 mesh
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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.

