771 Strygepuds Grov
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Traditionel strygepuds / strukturmaling som giver en grov struktureret overflade, og vil over tid fremstå med en flot
patina.
Produktet kan anvendes på beton, puds, og tidligere malede underlag og slører ujævnheder og reparationer.
Strygepuds kan påføres med anstryger eller rulle, efter ønsket effekt
Kan overmales med de fleste acrylplastmalinger, dog ikke silikat, og kan ligeledes fremstå uden efterbehandling.
Kan ligeledes benyttes indendørs på vægge, hvor der ønskes struktureffekt
Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter
brugsanvisningen.
Småreparationer udendørs foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714, hvis det er indendørs benyttes
letspartel.
Udendørs områder med begroninger behandles med Micronil 126.
Sugende og evt. let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716.
Jern og metal skal grundes meg egnet grundmaling.
Strygepuds påføres i fyldigt lag og bearbejdes derefter til den ønskede struktur med anstryger, rulle eller andet.
Beton og nypudsede flader skal være hvidtørre. Tegl og eternit må ikke malebehandles før efter 2 år.
Pudsreparationer skal være hvidtørre. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør
behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.
Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt
batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnumme.
Rengøring
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.
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

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

Acryl
Plaststrukturpuds
Ca. 3 helmat
Ca. 42%
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
2-4 m²/ltr.
Anstryger eller rulle
00-1 (1993)
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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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