
786 Pari-Dan, Glans 50 Vandig     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Acryl   

MBK-Type: Plastemalje  

Glans: Ca. 50, blank 

Vol. tørstof: Ca. 35%  

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice 

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF  

Påføring: +10 ºC til +25º C. RF: 40-80% 

Fortynding: Vand  

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr 

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte 

Mal-Kode: 00-1 (1993) 
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Beskrivelse 
Halvblank acrylemaille med god sammenflydning, der fremstår med en hård, glat og rengørlig overflade.  
Anvendes indendørs til træ og jern på f.eks. karme, paneler, døre og lign. 
 
Pari-Dan 786 opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J 
Tonesystem Monicolor. 
 
Behandling 
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. 
Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter 
brugsanvisningen. Nyt træ grundes med Oliegrund 723. Mellemstrygning foretages med Supergrund 726 , 
efterfulgt af 2 gange færdigmaling med Pari-Dan Vandig. 
Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og 
metal skal grundes med egnet grundmaling. 
 
Rengøring 
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens. 
 
Sikkerhed & miljø 
Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. 
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk 
 
 
Bemærk 
Denne maling bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og 
god kvalitet. Miljømærkningen indebærer bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne. Læs mere på 
www.ecolabel.dk. 
Bortskaffelse: Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal 
motagerstation. 
 
Sprayguide 

Metode/udstyr Dyse Materialetryk Formluft Filter 

Airless med Finefinish 10-14 (Graco)   100 mesh 
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