DEMIDEKK DEKKBEIS
Jotun Dekorativ

E020204 11-2006

DEMIDEKK DEKKBEIS er en pigmenteret dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Det
høje pigmentindhold beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og sammen
med bindemidler af høj kvalitet fås en meget god vejrbestandighed. Anvendes i system med
Visir Grunning/Visir Ekstra. Er tilsat filmkonserverende midler mod overfladeskimmel.

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

Baseret på alkydolie og akrylat.
Hvid. A, B, C, Oxydrød, Okker og Gul base. Tones i Jotun
Multicolor
20-50
Ca. 40 cP
Hvid/C-base: 1,25/1,05
Hvid/C-base: 36/33
-

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør.................................... 40-50 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... 80-100 mikrometer
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk..........
6-8 m²/ltr.
................
Anbefalet forbrug, høvlet træværk.......................... 10-12 m²/ltr.
Påføringsmetode................................................... Pensel og højtrykssprøjte.
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse..................................................................
0,38-0,46 mm/0,015"-0,018"
Viftevinkel...........................................................
65 grader
2
Malingstryk.........................................................
MPa 15-18/150-180 kg/cm
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................
Ca. 1,0 time
Min. interval for overmaling.................................. Ca. 10 timer Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed,
vindforhold og filmtykkelse
Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Værktøj rengøres i sæbe og vand, bagefter mineralsk
terpentin.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet leverandørbrugsanvisning til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1. Pr.nr.: 824713.
Eu grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder max. 80 g/l VOC.
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DIVERSE:
Toning................................................................
Emballagestørrelser.............................................
Bemærk.............................................................

Max. 288 sk.d. med Jotun Multicolor tonepasta - automatisk
maskine.
Hvid: 1, 3 og 10 liter, Baser: 0,9, 2,7 og 9 l.
Mal ikke hvis der er fare for regn eller dug, før malingsfilmen
er tør. Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C.
Husk at behandle endetræet. DER MÅ IKKE TILSÆTTES
FREMMEDE OLIER. LAGRES OG FRAGTES FROSTFRIT.
BASER SKAL TONES.

BRUGSANVISNING:
Forbehandling:
Fladerne rengøres med Jotun Husvask/Kraftvask (se brugsanvisning) og skylles godt efter
med rent vand. Løs træbeskyttelse/maling og løse træfibre fjernes ved
stålbørstning/skrabning. Herefter benyttes Jotun Træ- og Murrens. Tidligere behandling med
linolie uden bly, zinkhvidt eller lignende fjernes ned til bart træværk. Bart metal grundes med
Arcanol. Nyt galvaniseret stål bør helst eksponeres i 1 år før behandling. Gammelt
galvaniseret stål rengøres meget grundigt med Jotun Kraftvask, lad dette virke i 3-5 min., før
det hele skylles af med vand. Skyl meget godt. Herefter påføres Arcanol og Demidekk
Dekkbeis. Gammel tjære-, mineraloliebehandling eller lignende kan give misfarvning ved ny
behandling. Underlaget skal være overfladetørt. Omrør godt, bland indhold i spande med
forskellige produktionsnumre sammen.
Anvendelsesområde:
Nyt træværk: Behandles før eller umiddelbart efter montering med Visir Grunning/Visir Extra.
Husk at mætte endetræet med 3-4 strøg vådt-i-vådt. Derefter påføres 2 strøg Demidekk
Dekkbeis. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger (afhængig af årstiden)
skal afrenses med stålkardæsk før oliegrunding.
Træværk behandlet med transparent træbeskyttelse: Transparent træbeskyttelse, der er
ældre end 6 måneder: Vedhæftning til underlaget undersøges omhyggeligt. Behandling, der
er ældre end 1 år, afrenses grundigt med stålkardæsk før grunding. Meget sugende flader
påføres 2 strøg grunding vådt-i-vådt.
Træværk tidligere behandlet med dækkende træbeskyttelse: Vedhæftning til underlaget
undersøget omhyggeligt. Gammel, løs behandling fjernes helt. Alt bart træværk grundes med
Visir Grunning/Visir Extra. Herefter påføres 2 strøg Demidekk Dekkbeis.
Generelt: Underlaget skal være fast, rent og tørt før malerarbejdet starter. Temperaturen i
luften og underlaget skal være over +5°C.
NB! 3 påføringer på høvlet træværk giver øget holdbarhed.

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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