875 Cover It
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Halvblank alkydoliemaling specielt velegnet til vinduer og øvrigt træværk udendørs. Malingens meget stærke og
vaskbare overflade kombineret med en meget fin og udfyldt flade gør den yderst anvendelig ved opgaver, hvor
både den æstetiske såvel som den funktionelle del skal være tilstede.
Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.
Behandling
Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter
brugsanvisningen. Nyt ubehandlet træ grundes med grundingsolie mod råd og svamp, efterfulgt af 1 lag Cover-It
fortyndet med 15-20% terpentin. 2-3 gange færdigmaling med Cover-It 875 ufortyndet. Jern skal grundes
forsvarligt inden maling med Cover-It 875.
Jern og metal skal være forsvarligt grundet
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
Fugtindholdet i vinduer og døre skal være 12+/-3%.
Ved genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn, skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning.
Produktet bør ikke påføres i for høj lagtykkelse, da det kan medføre skaltørring.
Sprayguide
Metode/udstyr
Airless med Finefinish

Dyse
10-14 (Graco)

Materialetryk

Formluft

Filter
100 mesh

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

Alkydolie
Alkydoliemaling
Ca. 50, blank
Ca. 73%
Hvid, samt B&J Toneservice
6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
+5° C til +25° C. RF: 40-80%
Terpentin
Ca. 8 m²/ltr
Pensel eller sprøjte
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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.

