777 Velvet
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Mat acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat, på facader, vægge og træværk.
Fremstår med en god overfladeresistens hvilket gør den velegnet til områder med særlig påvirkninger og hyppig
rengøring og produktet Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.
Kan bruges til underlag af beton, cementfiber og puds samt på træ og metal.Produktets bindemiddel giver en
fortrinlig farvebestandighed, selv ved kraftige toninger.

Behandling
Vægge: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med
Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder
Mikrodispers 716
Facader:
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter
brugsanvisningen og eventuelle begroninger behandles med Micronil 126.Sugende underlag grundes med
Acrylgrunder Mikrodispers 716 efter brugsanvisningen.
Småreparationer foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714.Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år.
Beton og puds skal være tørt og afhærdet. 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 batchnummer til reparation.
Jern og metal: Emenet skal være tørt,fri for fedt og rust og slibes eller sanblæses til vedhæfning. Herefter påføres
2-3 gange egnet grundmaling efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling.
På tidligere malet underlag afrenses og vaskes til bæredygtigt grund. Herefter plettes med egnet grundmaling,
derefter påføres 1-2 gange færdigmaling.
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
Acrylplastfacademaling / Acrylplastmaling
Ca. 10, halvmat
Ca. 38%
Hvid, Brækket hvid 205, Iglo 105, Sort og B&J Toneservice
2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Vand
8-10 m²/ltr
Pensel, rulle eller airless
00-1 (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.

777 Velvet
Produktinformation
Sprayguide
Metode/udstyr
Airless med efterrulning

Rev. dato: 16.04.2019 -

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.

