
924 DK2 Slibegrunder T124     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Acryl og Alkyd   

MBK-Type:   

Glans: Ca. 5, mat 

Vol. tørstof: Ca. 40%  

Kulør: Hvidgrå 

Tørretid: Slibe og overmalingstør 2-3 timer ved 20 °C og 65% RF. Stabeltør ca. 4 timer iht. 

ISO 4622  

Påføring: Optimal temperatur for produkt, emne og omgivelser: 18-22 °C og R/F ca. 50% 

Fortynding: Til dypning og Flow-coat justeres viskusitet til 13-14 sekunder/DIN4  

Rækkeevne: Ca. 15 m²/ltr. (Ca. 80 µm våd film = ca. 30 µm tør film) 

Værktøj: Dypning, flow-coat, sprøjte eller pensel 

Mal-Kode: 0-1 (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 
Vandfortyndbar dækkende slibegrunder til overflader af træ eller træbaserede materialer, herunder specielt vinduer 
og yderdøre, som malebehandles med DK træbeskyttelses System til opfyldelse af funktionskravene iht. DS/EN 
927-2 
 
Produkt egenskaber 
-    Påføring i dyppe- og flow-coat anlæg 
 -   God dækkeevne og fylde 
-    God stabilitet 
-    Hurtig og nem at slibe i 
-    God vedhæftning og holdbarhed 
-    Indeholder midler som beskytter overfladebehandlingen mod overflade begroninger 
 
Behandling 
Det anbefales at overfladen er fast, ren og tør (træfugtighed 12+/-3%) samt ikke kridtende. Evt. harpiks udsvedning 
bortskrabes og eftertørres med velegnet fortynder. Påføring bør ikke udføres ved temperaturer under +15°C. 
Er  det påkrævet, at emnet skal være imprægneret anbefales Larco's 902 DK1 Imprægnering T102 før påføring af 
DK2. Slutbehandles med 950 DK5 Dækkende Træbeskyttelse T150. 
 
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 
Ved anvendelse i dyppe- eller flow-coat anlæg bør det, for at opnå tilfredsstillende afløb, tilses, at de behandlede 
overflader under afdrypning og tørringen har en hældning på ca. 20º. 
Ved længere tids stilstand bør anlægget tømmes og rengøres. Den aftappede træbeskyttelse filtreres og opbevares 
i godt tillukkede spande. 
 
Skummer varen for meget under dypning eller flow-coating tilsæt da 50 ml at 183 DK defomer pr 100L DK1 
 


