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QUICK BENGALACK METALLGRUNNING     
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Produkttype: 
 

Quick Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende 
alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende. 
Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C. 
 
Bruksområder: 
 

Quick Bengalack Metallgrunning benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende maling på jern, 
stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblikk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast.  

 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Forbehandling: Underlaget må være fast, rent og tørt. Fjern rust, glødeskall, løs 
maling, olje, smuss o.l. Gammel maling som sitter godt behøver ikke 
fjernes, men skal vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt med 
vann.  

Galvanisert stål, lettmetall og aluminium: Nye flater avfettes med 
Universaltynner Nr. 1 og vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 
1:5 med vann. Skyll godt. Påfør så Quick Bengalack Metallgrunning. 

Jern/stål: Alle flater vaskes med Butinox Husvask evt. Kraftvask og 
skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må 
stålbørstes grundig ned til bart metall. Deretter grunnes det med 
Quick Bengalack Metallgrunning.  

Bruksmåte: Rør godt opp til malingen får en jevn konsistens. Påføres jevnt og 
fyldig i to strøk. Quick Bengalack Metallgrunning kan benyttes som 
toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk).  

Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle. 

Anbefalt forbruk: 8–10 m2/ltr. pr. strøk. 

Anbefalt filmtykkelse, tørr: 35 µm 

Viskositet ~280 cP (Cone & Plate) 

Litervekt 1,25 (Hvit) 

Volumtørrstoff (i %): Ca. 45 (Hvit) 

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): Overmalbar: Ca. 10 timer 
Brukstørr: Min. 24 timer 

Glans (v/ 60 °): Silkematt 

Data for høytrykkssprøyte: Dyse: 0,018–0,024" 
Viftevinkel: Opptil 80 ° 
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm2
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Tynning / rengjøring: Scanox White Spirit. 

Emballasje / farge: 0,75 ltr.: Hvit, Sort, Rødbrun, Grå, Metallgrå, Sink 
3 ltr.: Hvit, Sort, Grå. 

Avfallshåndtering: Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for 
avfall eller nærmeste miljøstasjon. 

Anmerkninger: Enkelte farger er kun tilgjengelig i 0,75 ltr. emballasje. Kan lagres i 
minusgrader. Benyttes ikke ved fare for dugg eller regn før filmen er 
tørr. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. 
Rulle anbefales ikke til første strøk. Tørketiden påvirkes av endret 
temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.  

Ytterligere informasjon: Se quickbengalack.no/jotun.dk for informasjon, samt teknisk-, HMS- 
og FDV Datablader for produktet. 

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet 
inneholder maks. 500 g/l VOC. 

Revisjonsdato: 02.11.2012 
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