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QUICK BENGALACK RETT PÅ RUST      
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Produkttype: 
 

Quick Bengalack Rett på rust er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og 
forhindre rustdannelse. Quick Bengalack Rett på rust er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet 
danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikalie-
bestandighet. Kan blandes i mange farger. 
 
Bruksområder: 
 

Overflatebehandling til bruk på flater av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, 
gjerder/hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner, o.l.  
 

 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Forbehandling: Underlaget skal være tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer, salter 
og andre forurensninger. Løstsittende maling og rust fjernes ved 
stålbørsting. Blanke flater mattslipes. Rengjør med Butinox 
Kraftvask, skyll godt med mye vann og la tørke. Underlaget må være 
helt tørt før Quick Bengalack Rett på rust påføres. 

Bruksmåte: Rør godt om før og under bruk. Påføres jevnt og fyldig i 2 strøk. I 
områder med sterk belastning og i saltholdig miljø anbefales 3 eller 
flere strøk for optimal beskyttelse. 

Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull/fordriver. 

Anbefalt forbruk: 8 m2/ltr. pr strøk 

Anbefalt filmtykkelse (tørr): 40–50 µm pr. strøk 

Viskositet 320 cP (Cone & Plate) 

Litervekt 1,18 (Hvit) 

Volumtørrstoff (i %): 40 (Hvit) 

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): Overmalbar: Ca. 5 timer 
Brukstørr: Min. 8 timer 

Glans (v/ 60 °): Blank: 90–100 
Silkematt: 25–35 (finnes kun i Sort) 

Tynning / rengjøring: Scanox White Spirit.  

Emballasje / baser: ¼ ltr.: Hvit blank, Rød blank, Sort blank, Sort silkematt 
¾ ltr.: A-, B-, C-base blank, Hvit blank, Sort blank, Sort silkematt 

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

Anmerkninger: Benyttes ikke ved fare for dugg eller regn før filmen er tørr. Røres 
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godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes 
før bruk for å unngå fargeforskjeller. Baser skal fargebrekkes før 
bruk. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt 
mengde vil forlenge tørketidene. 

Ytterligere informasjon: Se 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: 10.10.12 
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