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QUICK Bengalack Universal

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Universal er en alkydbaseret topstrøgsmaling.

Teknisk datablad

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Universal giver en hård og slidstærk overflade. QUICK Bengalack Universal er 
vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed.
Produktet leveres som Blank, Silkemat og Mat (kun sort).

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Universal anvendes inden- og udendørs som dækkende behandling på metal, træ og hård 
plastik. Anvendes på landbrugsredskaber, jernkonstruktioner, maskiner, hegn, stakit, cykler, møbler, interiør og 
lign.

Produktdata

0,68 l Blank: A, B, C, gul og gul/orange.
0,68 l Silkemat: A, B og C.
2,7 l Blank: A, B og C.

Fås i følgende baser

Færdigtonede farver: 0,25 l og 0,75 l.
Baser: 0,68 l og 2,7 l.

Emballagestørrelser

Toning Baser skal tones i Jotun Multicolor.

Glansgrad

Kulører 0,25 l Blank: Hvid, Sort, Signal Gul, Signal Rød.
0.25 l Silkemat: Hvid,  Sort.
0,75 L Blank: Hvid,  Sort.
0.75 L Silkemat: Hvid,  Sort,  Aluminium.
0.75 L Mat: Sort.

Blank (færdigtonede farver, baser): 90–100
Silkemat (færdigtonede farver, baser): 10–16
Silkemat (Aluminium): 25–35
Mat (færdigtonede farve): 4–7

Flammepunkt

Litervægt

Tørstofindhold efter 
volumen

41 ± 2 volumen% Hvid

1.14

36 °C

Hvid

Påføringsinformation
Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.
Omrøres godt før brug.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.
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Fortynder

Mineralsk terpentin.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle/fordriver.

Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.017–0.021"
Sprøjtevinkel 30–50°
Dysetryk Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Forbrug pr. strøg 
(m²/liter)

Filmtykkelse pr. lag
(µm)

83 – 100

Tør (beregnet)

34 – 4110 – 12Anbefalet:

Våd (beregnet)

Rækkeevne og filmtykkelse

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:
Relativ Fugtighed (R.F.)
Lufttemperatur

50%
23 °C

Klar til brug / forsigtig brug Min. 10 timer
Kan overmales efter Ca. 5 timer

Stor belastning / gennemhærdet 3–4 uger

Overfladetemperatur 23 °C

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Brugsanvisning

Nyt jern og stål: Affedtes med QUICK Bengalack Affedtning Spray eller cellulosefortynder.
Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens, se brugsanvisning 
for produktet. Skyl med vand.
Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder.
Topstrøg: To strøg QUICK Bengalack Universal i anbefalet filmtykkelse.

BehandlingUnderlag

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.
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Tidligere malet jern og stål: Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling 
slibes mat. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens, se 
brugsanvisning for produktet. Skyl med vand.
Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder.
Topstrøg: To strøg QUICK Bengalack Universal i anbefalet filmtykkelse.

Galvaniseret stål og letmetal: Affedtes med QUICK Bengalack Affedtning Spray eller cellulosefortynder.
Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens fortyndet 1:5 med 
vand eller lignende. Skyl grundigt med vand.
Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder.
Topstrøg: To strøg QUICK Bengalack Universal i anbefalet filmtykkelse.

Hård plastik: Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger.
Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens. Skyl med vand.
Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder.
Topstrøg: To strøg QUICK Bengalack Universal i anbefalet filmtykkelse.

Vedligeholdelse

Opbevaring
Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering
Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

4243772 2-1 19
93

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.
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Diverse

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der 
kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at 
ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske 
(Norge) version, der er gældende.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:
QUICK Bengalack Universal Blank: Produkt ID 43862, Produktkode 6AJ
QUICK Bengalack Universal Silkematt: Produkt ID 40822, Produktkode 26W

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Scanox anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Scanox kontor på vores webside www.scanox.no.
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