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Alkydolie til udendørs brug.
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Andre

BENAR Mat
Produktbeskrivelse
Type
Mat alkydolie til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele
Den er vejrbestandig og vandfast. BENAR Mat kan også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag.

Anvendelsesområde
Udmærket som topstrøg på ædeltræ, hvor en mat overflade ønskes. Anvendes på garageporte, døre,
havemøbler, vinduer osv.

Produktdata
Emballagestørrelser

0,75 l

Kulører

Klar.

Glansgrad

Halvmat.

Generisk type

Alkydolie til udendørs brug.

Tørstof

56

Litervægt

0,95

Flammepunkt

62 °C

VOC for Klar-Til-Brug
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l. Dette produkt indeholder
max 400 g/l VOC.

± 2 volumen%

Påføringsinformation
Bemærk
Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder
Pensel, korthåret rulle kombineret med fordriver.

Vejledende data for air spray
Sprøjtedyse
Sprøjtevinkelgrader
Dysetryk

0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
60°- 80°
13-18 MPa (130-180 kg/cm²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Forhold under påføring
Må ikke påføres ved risiko for dugfald.
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Anbefalet filmtykkelse per strøg
Tør
Våd

Typisk
Typisk

35 µm
60 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk.

Forbrug pr. strøg
Anbefalet

14 - 16

m²/l

Fortynder
JOTUN White Spirit

Fortynding
Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj
JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider
Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Relativ Fugtighed (RF) 50%
Lufttemperatur
Overfladetemperatur
Støvtør
Klar til anvendelse

5°C
5°C
24 time(r)
96 time(r)

15°C
15°C
12 time(r)
48 time(r)

23°C
23°C
6 time(r)
24 time(r)

Brugsanvisning
Forarbejde
Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedtet, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes
først med cellulosefortynder, herefter let slibning.

Forbehandling
På ubehandlede underlag anvendes BENAR Blank eller BENAR UVR, der er fortyndet 20% med mineralsk
terpentin. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.

Topstrøg
Træværket pudset let og påføres 3 x BENAR Blank eller BENAR UVR. En let slibning mellem strøgene anbefales
for det bedste slutresultat. Herefter påføres BENAR Mat som topstrøg. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.
Til vedligeholdelse af BENAR Mat påføres 1 x BENAR Blank og herefter 1 x BENAR Mat.
For bedst mulig beskyttelse udendørs anbefales 4 x BENAR UVR. Ønskes en mat overflade, anbefales sidste
strøg med BENAR Mat.

Bemærk
Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Opbevaring
Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering
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Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer:

824641

2-1

1993

Sikkerhedsregler

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de
oplyste data uden yderligere varsel.
Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.
Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske
version, der er gældende.
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