
Nymailet 

Påføring: +5°C til + 25°C, 40-80 % RF

Værktøj: Pensel eller dypning

Fortynding: Mineralsk terpentin

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin 

Rækkeevne: 5-10m²/ liter afhængig af træets indsugningsevne

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C

Overmalbar: Efter ca. 1 døgn

Opbevaring: Frostfrit, køligt, tæt tillukket

Kulør: Klar / farveløs

Type: Alkydgrunder

Anvendelse: Grundingsolie mod mug og skimmel til grunding 
af eksempelvis vinduer, udvendige døre, facadebeklædninger, 
udhængsbrædder og lignende.

Behandling: Overfladen skal være ren, fast bæredygtig samt 
sugende. Træfugten bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks 
udsvedning bortskrabes og eftertørres med egnet fortynder. 
Produktets omrøres omhyggeligt før og under brug. Bemærk at 
endetræ er særligt sugende og bør derfor påføres ekstra omhyggeligt. 

Yderligere information om produktet på www.bj.dk

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A/f) 700 g VOC/l (2010) 
Dette produkt indeholder max. 548 g VOC/l

B3 Beskyt dit træ Trærunder 500

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte 
klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og 
destrueres.

Bær beskyttelseshandsker. Gentagen kontakt kan give tør eller 
revnet hud.

Produktet indeholder biocidmidler. Indeholder 3-iod-2-
propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Malingen 
indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen mod 
overfladebegroning. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat.

Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg, Tlf. 39 53 03 11

PR-nr. 4164775

B3
TRÆGRUNDER
BESKYT DIT TRÆ 

500

Påføring: +5°C til + 25°C, 40-80 % RF

Værktøj: Svamp, pensel eller sprøjte - overskydende olie aftørres

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin 

Rækkeevne: 5-10 m²/ liter afhængig af træets indsugningsevne

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C

Overmalbar: Efter ca. 1 døgn

Opbevaring: Frostfrit, køligt, tæt tillukket

Kulør: B&J toneservice i transparente nuancer

Type: Træolie med aktivt UV filter og vandafvisende voks, samt midler 
til beskyttelse af malingsfilmen mod begroning. 

Anvendelse: Anvendes til træterrasser, havemøbler, carporte, udhuse 
o. lign. Til beskyttelse af tropiske træsorter.

Behandling: Overfladen skal være ren, fast og bæredygtig. Træfugten 
bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks udsvedning bortskrabes 
og eftertørres med egnet fortynder. Områder med begroninger og 
belægninger bør behandles med B3 Micronil 126 eller Træfrisker 
127. Produktets omrøres omhyggeligt før og under brug. Bemærk at 
endetræ er særligt sugende og bør derfor påføres ekstra omhyggeligt. 
Behandling bør gentages til træet står ensartet og mættet, og 
overskydende olie bør aftørres med en klud. Behandlingen gentages 
en til to gang årligt eller efter behov.

Yderligere information om produktet på www.bj.dk

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A/f) 700 g VOC/l (2010) 
Dette produkt indeholder max. 572 g VOC/l 

B3 Beskyt dit træ Træolie 502 

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Undgå udledning til miljøet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte 
klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og 
destrueres.

Produktet indeholder biocidmidler. Indeholder 3-iod-2-
propynylbutylcarbamat, UV absorber. Kan udløse allergisk reaktion. 
Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen 
mod overfladebegroning. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat

Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg, Tlf. 39 53 03 11

PR-nr. 4164820

B3
TRÆOLIE
BESKYT DIT TRÆ 

502

Påføring: +5°C til + 25°C, 40-80 % RF

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin 

Rækkeevne: 5-10 m²/ liter afhængig af træets indsugningsevne

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C

Overmalbar: Efter ca. 1 døgn

Opbevaring: Frostfrit, køligt, tæt tillukket

Kulør: B&J toneservice i transparente nuancer

Type: Transparent træbeskyttelse med aktivt UV-filter og midler til 
beskyttelse af malingsfilmen mod begroning. 

Anvendelse: Produktet har en fortrinlig indtrængning i træet og 
skaber en vandafvisende overflade som stabiliserer og modvirker 
svindrevner i træet. Produktet kan ikke benyttes som en farveløs 
behandling.

Behandling: Overfladen skal være ren, fast og bæredygtig. Træfugten 
bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks udsvedning bortskrabes 
og eftertørres med egnet fortynder. Områder med begroninger 
og belægninger bør behandles med B3 Micronil 126.Tryk- og 
vakuumimprægneret træ kan behandles direkte efter tørring. Træ 
der ikke er imprægneret og endetræ bør grundes omhyggeligt med 
B3 Grundingsolie 130. Der bør altid påføres minimum 2 gange B3 
Transparent 504. Ved vedligehold klargøres og plettes i nødvendigt 
omfang inden minimum 2 gange behandling af hele overfladen.

Yderligere information om produktet på www.bj.dk

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A/f) 700 g VOC/l (2010) 
Dette produkt indeholder max. 566 g VOC/l 

B3 Beskyt dit træ Transparent 504 

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Undgå udledning til miljøet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte 
klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og 
destrueres.

Bær beskyttelseshandsker. Gentagen kontakt kan give tør eller 
revnet hud.

Produktet indeholder biocidmidler. Indeholder 3-iod-2-
propynylbutylcarbamat, UV absorber. Kan udløse allergisk reaktion. 
Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen 
mod overfladebegroning. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. 

Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg, Tlf. 39 53 03 11

PR-nr. 4164804

B3
TRANSPARENT
BESKYT DIT TRÆ 

504

Påføring: +5°C til + 25°C, 40-80 % RF

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin 

Rækkeevne: 5-10 m²/ liter afhængig af træets indsugningsevne

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C

Overmalbar: Efter ca. 1 døgn

Opbevaring: Frostfrit, køligt, tæt tillukket

Kulør: B&J toneservice i transparente nuancer

Type: Traditionel halvdækkende tixotropisk træbeskyttelse med aktivt 
UV-filter og midler til beskyttelse af malingsfilmen mod begroning. 

Anvendelse: Produktet giver en vandafvisende og fyldige film, 
bevarer sin fleksibilitet og vedhæftning. Produktet kan ikke benyttes 
som en farveløs behandling.  

Behandling: Overfladen skal være ren, fast og bæredygtig. Træfugten 
bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks udsvedning bortskrabes 
og eftertørres med egnet fortynder. Områder med begroninger og 
belægninger bør behandles med B3 Micronil 126 eller Træfrisker 127.
Tryk- og vakuumimprægneret træ kan behandles direkte efter tørring. 
Træ der ikke er imprægneret og endetræ bør grundes omhyggeligt 
med B3 Grundingsolie 130. Der bør altid påføres minimum 2 gange B3 
Halvdækkende 505. Ved vedligehold klargøres og plettes i nødvendigt 
omfang inden minimum 2 gange behandling af hele overfladen.

Yderligere information om produktet på www.bj.dk

EU grænseværdi for dette produkt (Kat. A/e) 400 g VOC/1 (2010) 
Dette produkt indeholder max. 396 g/l  

B3 Beskyt dit træ Halvdækkende 505

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Undgå udledning til miljøet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte 
klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og 
destrueres.

Bær beskyttelseshandsker. Gentagen kontakt kan give tør eller 
revnet hud.

Produktet indeholder biocidmidler. Indeholder 3-iod-2-
propynylbutylcarbamat, UV absorber. Kan udløse allergisk reaktion. 
Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen 
mod overfladebegroning. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat.

Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg, Tlf. 39 53 03 11

PR-nr. 4164847

B3
HALVDÆKKENDE
BESKYT DIT TRÆ 

505

Påføring: +5°C til + 25°C, 40-80 % RF

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Fortynding: Mineralsk terpentin

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin 

Rækkeevne: 5-10m²/ liter afhængig af træets indsugningsevne

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C 

Overmalbar: Efter ca. 1 døgn

Opbevaring: Frostfrit, køligt, tæt tillukket

Kulør: B&J toneservice

Type: Traditionel heldækkende træbeskyttelse baseret på alkydolie. 

Anvendelse: Produktet er velegnet, hvor der ønskes farveskift uden 
at træstrukturen sløres. Produktet indeholder midler til beskyttelse af 
malingsfilmen mod begroning. 

Behandling: Overfladen skal være ren, fast og bæredygtig. Træfugten 
bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks udsvedning bortskrabes 
og eftertørres med egnet fortynder. Områder med begroninger og 
belægninger bør behandles med B3 Micronil 126 eller Træfrisker 127.
Tryk- og vakuumimprægneret træ kan behandles direkte efter tørring. 
Træ der ikke er imprægneret og endetræ bør grundes omhyggeligt 
med B3 Grundingsolie 130. Der bør altid påføres minimum 2 gange B3 
Heldækkende 506. Ved vedligehold klargøres og plettes i nødvendigt 
omfang inden minimum 2 gange behandling af hele overfladen.
Heldækkende behandlinger bør ikke benyttes, hvor der er risiko for 
fugtophobning.

Yderligere information om produktet på www.bj.dk

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A/e) 400 g VOC/l (2010) 
Dette produkt indeholder max. 384 g VOC/l 

B3 Beskyt dit træ Heldækkende 506

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte 
klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og 
destrueres.

Bær beskyttelseshandsker. Gentagen kontakt kan give tør eller 
revnet hud.

Produktet indeholder biocidmidler. Indeholder 3-iod-2-
propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Malingen 
indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen mod 
overfladebegroning. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. 

Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg, Tlf. 39 53 03 11

PR-nr. 4164855

B3
HELDÆKKENDE
BESKYT DIT TRÆ 

506

Uge 12

B3 - BESKYT DIT TRÆ 

Gamle olieprodukter i ny forklædning

Vi har valgt at opdatere vores alkydprodukter, så de lever op til fremtidens miljøkrav.

Traditionelle alkydprodukter indeholder Kobolt sikkativ, som sikrer tørring og Meko, som sikrer, at der 
ikke kommer skind på malingen i dåserne. Begge dele anses for at være sundhedsskadelige, og vi har 
derfor valgt at substituere disse råvarer med nogen der er mindre skadelige.

Samtidig har vi ændret på produkterne, så en del af bindemidlet er baseret på planteolie, så 
produkterne er mere bæredygtige.

For at undgå forveksling har produkterne fået nye navne og nyt design.

B3 BESKYT DIT TRÆ - TRÆGRUNDER 500
B3 BESKYT DIT TRÆ - TRÆOLIE 502
B3 BESKYT DIT TRÆ - TRANSPARENT 504
B3 BESKYT DIT TRÆ - HALVDÆKKENDE 505
B3 BESKYT DIT TRÆ - HELDÆKKENDE 506

De nye B3 olieprodukter er justeret, så de ligner de gamle udgåede produkter mest muligt.

Vi anbefaler, så vidt muligt, at skifte fra de gammel produkter til de nye ved overgangen til et nyt 
projekt. Det skyldes, at der altid vil være mindre afvigelser i arbejdsegenskaber og nuancer. Samtidigt 
opretter vi en DS base, som erstatter den udgåede T-base.

Yderligere information om produkterne på www.bj.dk


