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Alkydolja för utomhusbruk.

1

Annan

BENAR Blank
Produktbeskrivning
Typ
Blank, klar alkydolja med UV-skydd för ädla träslag, för inom- och utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar
Ger ett elastiskt och vattenbeständigt skydd. Ger en blank väderbeständig film som skyddar träet mot gråning,
nedbrytning och framhäver träets naturliga djup. BENAR Blank ger gott skydd mot blåsbildning, avflagning och
vita fläckar. Har god inträngning vilket säkrar god vidhäftning till underlaget. Den behåller sin elasticitet under
längre tid och ger därför ett förstklassigt och hållbart skydd för alla träslag. Särskild utvecklad för tropiska
träslag.

Användningsområde
Används på garageportar, dörrar, fönster, trädgårdsmöbler, fönster osv. Lämplig som artist olja, silo olja etc.
För utvändig behandling av gran och furu rekommenderas pigmenterade system.

Produktdata
Emballagestorlek

0,75 L , 3 L och 10 L

Kulör

Klar

Glans

Blank

Generisk typ

Alkydolja för utomhusbruk.

Volymtorrhalt

60

Litervikt

0.93

Flampunkt

62 °C

VOC för bruksfärdig
blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/
l VOC.

± 2 volym%

Appliceringstekniska data
Anmärkning
Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder
Pensel eller roller (skall efterstrykas med pensel).

Riktlinjer vid högtryckssprutning
Munstyckets diameter
Sprutvinkel
Färgtryck

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

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Rengöring av verktyg
JOTUN Penseltvätt och vatten.
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Nej.

Förbrukning per
strykning (m²/liter)
Rekommenderad:

14

–

16

Förhållanden under applicering
Daggmattning kan uppkomma vid applicering sent på kvällen.

Torktider
Torktiden beror av underlagets temperatur, inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation
Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:
Luftfuktighet (RH)
50 %
50 %
Luftens temperatur
5 °C
15 °C
Underlagets temperatur
5 °C
15 °C
Dammtorr
Övermålningsbar efter

48 t
96 t

12 t
48 t

50 %
23 °C
23 °C
6t
24 t

Bruksanvisning
Allmänt: Utomhus rekommenderas ett pigmenterat system. För bästa möjliga skydd utomhus rekommenderas 4
x BENAR UVR. Önskas maximal glans, använd BENAR Blank vid sista strykningen.
Förarbete:

Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl.
Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt. Grått/väderslitet trä
slipas ned till friskt trä. Smutsiga, behandlade blanka ytor tvättas med JOTUN
2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och mattslipas. Gammal lös olja
eller lack avlägsnas genom slipning.

Förbehandling:

På obehandlade ytor används BENAR Blank spädd 20% med JOTUN
Lacknafta. Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändträ/kapytor bör mättas
extra noga. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa.

Slutstrykning:

Påför minst 3 strykningar av outspädd produkt. Slipa lätt mellan strykningar.

Anmärkning
P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Underhåll
Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering
Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
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Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse
Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte
garantera annat än produktens kvalitet.
Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.
Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är
giltig.
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