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Alkydolje til utendørs bruk.

1

Annet

BENAR Blank
Produktbeskrivelse
Type
Blank alkydolje med lysstabilisator for edle tresorter til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler
Gir en elastisk og vannfast beskyttelse. Gir en blank værbestandig film som beskytter treverket mot gråning og
forvitring og fremhever treets naturlige lød. BENAR Blank gir god beskyttelse mot blæring, avflassing og
hvitskjolding. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre
tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter og er spesielt velegnet til tropiske
tresorter.

Bruksområde
Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Kan benyttes til malerolje, siloolje etc.
Til utvendig behandling av gran- og furupaneler anbefales pigmenterte systemer.

Produktdata
Emballasjestørrelser

0,75 L , 3 L og 10 L

Farger

Klar

Glansgrad

Blank

Generisk type

Alkydolje til utendørs bruk.

Volumbasert
tørrstoffinnhold

60

Litervekt

0.93

Flammepunkt

62 °C

VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400
g/l VOC.

± 2 volum%

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder
Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

Veiledende data for høytrykkssprøyting
Dysestørrelse
Viftevinkel
Trykk ved dyse

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

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Rengjøring av malerverktøy
JOTUN Penselrens og vann.
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Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Nei.

Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Anbefalt:

14

–

16

Forhold under påføring
Påføring sent om kvelden kan medføre duggmatting.

Tørketider
Tørketiden avhenger av underlagets temperatur, sugeevne, fuktighet og luftbevegelse
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
5 °C
Underlagstemperatur
5 °C
Støvtørr
Overmalbar

48 t
96 t

50 %
15 °C
15 °C

50 %
23 °C
23 °C

12 t
48 t

6t
24 t

Bruksanvisning
Generelt: Utendørs anbefales et pigmentert system. For best mulig beskyttelse utendørs anbefales 4 x BENAR
UVR. Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Blank.
Forarbeid:

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l.
Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Grått/nedbrutt
tre slipes ned til friskt treverk. Skitne, behandlede blanke flater vaskes med
JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner og mattslipes. Gammel, løs olje eller
lakk fjernes ved nedsliping.

Forbehandling:

På ubehandlede flater bruk BENAR Blank tynnet 20 % med JOTUN White
Spirit. Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Endeved/kuttflater må mettes
ekstra godt. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.

Ferdigbehandling:

Påfør minimum 3 strøk ufortynnet. Slip lett mellom strøkene.

Anmerkning
Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
45970483, 21503222, 21503230

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt
påføringsmetode.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.
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