BENAR MATT
Jotun Dekorativ

E020302 03-2008

Benar Mat er en alkydolie med meget god vejrbestandighed og vandfasthed. Den giver en
halvmat, beskyttende film og er specielt velegnet til topstrøg på ædle træsorter, men kan
også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag.

FYSISKE DATA:
Type...................................................................
Farver.................................................................
Glans.................................................................
Viskositet...........................................................
Litervægt............................................................
Tørstof i volumen %.............................................
Flammepunkt (ºC)...............................................

Alkydolie til inden- og udendørs brug
Klar
Halvmat
170 cP
0,95
56
62

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør.................................... 35 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... 60 mikrometer
Anbefalet forbrug................................................. 12-16 m²/ltr.
Påføringsmetode................................................... Pensel, korthåret rulle kombineret med fordriver.
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................
6 timer
Min. interval for overmaling.................................. 24 timer
Brugstør, min......................................................
Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og
filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Mineralsk terpentin.
Blandingsforhold.................................................. En-komponent.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. Pr.nr.: 824641.
EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder max. 400 g/l VOC.

BRANDFAREKLASSE:
Danmark.............................................................

III-1
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DIVERSE:
Emballagestørrelser.............................................
Bemærk.............................................................

0,75 l
Omrøres grundigt før og under brug. Pga. FARE FOR
SELVANTÆNDELSE SKAL BRUGTE KLUDE O.L.
BRÆNDES OMGÅENDE eller lægges i vand.

BRUGSANVISNING:
Forbehandling:
Træværket pudset let og påføres 3 strøg Benar Blank eller Benar UVR. Det anbefales at slibe
let mellem strøgene. Herefter påføres Benar Mat som topstrøg..
Anvendelsesmåde:
For bedst mulig udendørs beskyttelse anbefales 4 strøg Benar UVR. Hvis en mat overflade
ønskes, anbefales at slutstryge med Benar Mat. Ved vedligeholdelse af Benar Mat påføres 1
strøg Benar Blank eller UVR og derefter 1strøg Benar Mat.
Affaldshåndtering: Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må
ikke hældes i afløbet. Bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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