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QUICK BENGALACK RET PÅ RUST 

_________________________________________________________________________________ 
 

Produkttype: 

Quick Bengalack Ret på Rust er en alkydbaseret metalmaling, der er tilsat specielle råvarer for at 
forebygge og hindre rustdannelse. Quick Bengalack Ret på Rust er grunding og topstrøg i et produkt. 
Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god vand- og 
kemikaliebestandighed. Kan tones i mange farver. 
 
Anvendelsesområder: 
Quick Bengalack Ret på Rust anvendes på underlag af jern og stål. Påføres på genstande som cykler, 
gitter/hegn, hegnspæle, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner osv. 
 
Tekniske data 
 
 
Forbehandling Underlaget skal være fast, rent og tørt. Fjern al fedt, olie, salte og 

andre forureninger. Løstsiddende maling og rust fjernes ved 
stålbørstning. Blanke underlag slibes matte. Rengør underlaget med 
Jotun Kraftvask, skyl godt med rigeligt vand og lad tørre. Underlaget 
skal være helt tørt, inden Quick Bengalack Ret på Rust påføres. 

Anvendelsesmåde: Omrøres godt både før og under brug. Påføres ensartet og fyldigt i 2 
strøg. Områder med stor belastning og i saltholdigt miljø anbefales 3 
eller flere strøg for optimal beskyttelse. 

Påføringsmetode: Flad pensel, korthåret rulle/fordriver.  

Anbefalet forbrug: 8 m2/l pr. strøg. 

Anbefalet filmtykkelse, tør 40-50 µm pr. strøg. 

Viskositet Ca. 320 cP. 

Litervægt 1,18 (hvid). 

Volumentørstof (i %): 40 (hvid). 

Tørretider (23 C, 50% R.F.): Overmalbar: Ca. 5 timer. 

Brugstør: Min. 8 timer. 

Glans (v/60°C): Blank: 90-100. 

Silkemat: 25-35 (findes kun i Sort). 

Fortynder/Rengøring: Rengøres med mineralsk terpentin. 

Emballage: 0,25 liter: 
Blank: Hvid blank- Rød blank – Sort blank – Sort silkemat. 

0,75 liter: 
A – B – C baser blank – Hvid blank – Sort blank – Sort silkemat  

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. 
lokale forskrifter, se også på emballagen. 

 



TDA                                         
Teknisk datablad 
 

Jotun Danmark A/S, Jernet 6, DK-6000  Kolding, Tlf. 76 30 32 00 – www..jotun.dk/www.jotunproff.dk 

Bemærk: Omrøres godt fra bunden og opefter inden brug. Anvendes ikke ved 
risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Indhold i 
emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før 
brug for at undgå farveforskelle. Baser skal tones inden brug. 
Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og 
filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over 
anbefalet mængde vil forlænge tørretiden. 

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. 

Kodenr. (1993): 2-1. 

EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet 
indeholder max. 500 g/l VOC. 

Revisionsdato: 18.03.2013 

 


