723 Oliegrund Vandig
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Indtrængende og porefyldende grund- og mellemmaling, som skaber god bund for den videre behandling.
723 har en flot sammenflydning og god vedhæftning til de fleste underlag.
Velegnet på vinduer, øvrigt træværk, spartlede flader og lign.
Ligeledes kan Oliegrund 723 med fordel anvendes som mellemmaling på ældre udvendige underlag fx.
vinduesrammer.
Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, løstsiddende materiale fjernes.
Udendørs: Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og
knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak 101.
Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes med B&J Grundingsolie 130
mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723. Tidligere malet og let smittende bund, afrenses til ren og
bæredygtig grund, og behandles med Oliegrund 723. Afsluttende behandling ekempelvis med 2-3 lag Cover-It
754 afhængig af ønsket lagtykkelse.
Indendørs:Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter
brugsanvisningen. Nyt træ og spartlinger grundes med Oliegrund 723, evt. fortynding med op til 10% vand.
Mellemstrygning kan foretages med sig selv eller Supergrund 726 , efterfulgt af 2 gange færdigmaling med
eksempelvis Pari-Dan Vandig eller PU Emaille.
Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling.
Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.
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
Bemærk

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

Alkyd
Plast-alkydgrundmaling / plastalkydgrundmaling
Ca. 3 helmat
Ca. 42%
Hvid, Ral 9010 og B&J toneservice
2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Vand
Ca. 8 m²/ltr
Pensel, rulle og sprøjte
00-1 (1993)
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Ikke egnet til alkalisk underlag. Fugtindholdet i vinduer skal maks
være 12 +/-3%. I fritstående træværk og ventileret udvendig
beklædning maks 20% og i indendørs træværk 9+/-3%
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