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BENGALACK METALLGRUNNING 
ARCANOL Jotun Dekorativ

 
 

F010603  04-2007

Bengalack Metallgrunning Arcanol er en meget vejrbestandig metalgrunding/rusthindrende 
alkydmaling, som kan stå alene, dvs. uden topstrøg. Anvendes som rusthindrende maling på 
jern, stål, zink og galvaniserede flader som bølgeblik o.l. under almindelige atmosfæriske 
forhold, hvor en god rustbeskyttelse er ønskelig. Kan anvendes på underlag, hvor 
temperaturen ikke overstiger +90°C.

FYSISKE DATA:
Type................................................................... Alkydbaseret rusthindrende primer/topstrøg
Farver................................................................. Ifølge farvekort
Glans................................................................. Halvmat
Litervægt............................................................ 1,25 hvid
Tørstof i volumen %............................................. 45
Flammepunkt (ºC)............................................... 36

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør.................................... 35 mikrometer   
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... 80 mikrometer   
Anbefalet forbrug................................................. 8-10 m²/ltr.
Påføringsmetode................................................... Pensel, rulle eller højtrykssprøjte
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse.................................................................. 0,46-0.61/0,018"-0,024"
Viftevinkel........................................................... 60-80 grader
Malingstryk......................................................... Min. MPa 15/Min. 150  kg/cm2

Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................ 4-5 timer
Min. interval for overmaling.................................. 10 timer    
Brugstør, min...................................................... 24 timer

Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed,
ventilation og filmtykkelse.

Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Mineralsk terpentin.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. Pr.nr.: 927325.
VOC-indhold: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i) 500 g/l (2010). Produktet indeholder max. 500 g/l VOC.

BRANDFAREKLASSE:
Danmark............................................................. II-1
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DIVERSE:
Toning................................................................ Kan ikke tones.
Emballagestørrelser............................................. ½, 1, 3 og 10 l
Bemærk............................................................. Omrøres god fra bunden og op. Rulle anbefales ikke til 

første strøg. Bland indhold i emballager med forskellige 
produktionsnumre sammen før brug for at undgå 
farveforskelle.

BRUGSANVISNING:
Forbehandling:
Underlaget skal være rent og tørt. Fjern rust, svejseslagger, gammel løs maling, olie, smuds 
o.l. Gammel malinglag med god vedhæftning til underlaget behøver man ikke at fjerne, men 
rengøres med Jotun Kraftvask og skylles med rent vand. Nyt galvaniseret stål og aluminium 
affedtes med cellulosefortynder og rengøres med Jotun Kraftvask, der er blandet i forholdet 
1:5. God efterskylning med rent vand.

Anvendelsesmåde:
Omrøres ekstra godt til malingen får en jævn konsistens. Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Arcanol er klar til brug og skal ikke fortyndes. Der anbefales altid 2 strøg for at få en 
effektiv rustbeskyttelse. Hvis anden farve ønskes, kan Bengalack eller Drygolin Oljemaling 
avendes som topstrøg. Arcanol kan godt stå uden topstrøg, men 1 ekstra strøg bør da 
påføres.

Generelt:
For mere udførlig information, se www.jotun.dk eller sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige 
brugere.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.  Eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata.  Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.



DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE Side 1 af 2

Tekniske data
DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE  

  02-2011

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. 
DEMIDEKK ULTIMTE VINDUE er baseret på AMA-teknologi (alkydmodificeret akryl), hvor 
den avancerede bindemiddelteknologi gør træbeskyttelsen meget farvestabil med lange 
vedligeholdelsesintervaller. Er tilpasset til anvendelse på høvlet træværk som fx vinduer, 
døre, havemøbler, stakit og andre udvendige, høvlede detaljer. Kan også anvendes på 
tagrender af metal/plast. Anvendes i system med VISIR OLIEGRUNDING. Produktet 
indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel.
Egenskaber: DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE er meget glans- og farvestabil, og den har god 
vedhæftning og er nem at påføre.
Anvendelsesområde: DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE anvendes på nyt træværk, der er 
grundet med VISIR OLIEGRUNDING og på underlag, der er træbeskyttet med 
laserende/dækkende træbeskyttelse og maling. Kan også anvendes som topstrøg på 
rustbeskyttet metal og plasttyper, som er almindelige i bygningskonstruktioner, fx tagrender 
og lign.

FYSISKE DATA:
Type................................................................... Baseret på alkydoliemodificeret akryl (AMA-teknologi)
Farver................................................................. Hvid - A - B - C og Oxydrød base
Glans................................................................. 40-50 halvblank
Viskositet........................................................... 170-210 cP
Litervægt............................................................ 1,26 (Hvid base)
Tørstof i volumen %............................................. 37

TEKNISKE DATA:
Anbefalet filmtykkelse, tør.................................... 40 mikrometer   
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... 90-110 mikrometer   
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk..........
................

6-9 m²/liter

Anbefalet forbrug, høvlet træværk.......................... 9-12 m²/liter
Påføringsmetode................................................... Pensel eller rulle. Sprøjtepåføring bør udføres af 

professionelle.
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse.................................................................. 0-46 mm/0,018"
Viftevinkel........................................................... 65-80 grader
Malingstryk......................................................... 15-18 MPa/150-180 kg/cm2

Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................ 2 timer
Min. interval for overmaling.................................. 4 timer    Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, 

vindforhold og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Vand/JOTUN PENSELRENS og vand.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1.
EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder max. 80 g/l VOC.
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DIVERSE:
Toning................................................................ Max. 10% Jotun Multicolor tonepasta
Emballagestørrelser............................................. 0,75 liter og 3,0 liter. Baser: 0,68 liter og 2,7 liter.
Bemærk............................................................. Undlad at male hvis der er risko for dug eller regn, inden 

malingfilmen er tør. Temperatur i luften og underlaget skal 
være over +5°C. Husk at behandle endetræet med flere 
strøg vådt-i-vådt.
FREMMEDE OLIER MÅ IKKE TILSÆTTES. OPBEVARES 
OG TRANSPORTERES FROSTFRIT. BASER SKAL 
TONES I JOTUN MULTICOLOR.

BRUGSANVISNING:
FORARBEJDE:
Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:
Nyt træværk, der har stået uden behandling udendørs i mere end 4-6 uger skal rengøres med JOTUN 
HUSVASK og slibes. Fjernt alt nedbrudt og gråt træ. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN 
KRAFTVASK. Vær opmærksom på, at dette produkt kan ætse vinduesglas. Løs maling og løse træfibre 
afrenses med stålkardæsk/slibes af. Blanke underlag slibes matte. Påfør JOTUN TRÆ- OG MURRENS i h.t. 
brugsanvisningen. Vacuum- og dypimprægneret træværk samt industrilakerede emner, hvor behandlingen 
indeholder voks eller andre vandafvisende stoffer, skal affedtes med cellulosefortynder. Afrund skape kanter 
med sandpapir.

GRUNDING:
Bart træværk og kitfuger grundes med et strøg VISIR OLIEGRUNDING. Grundingen skal stryges godt ud og 
ikke danne film. Påfør 3-4 strøg vådt-i-vådt på ubehandlet endetræ.

TOPSTRØG:
Nyt høvlet træværk påføres 3 strøg DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE. Tidligere malebehandlet underlag påføres 
2 strøg.

GENERELT:
Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. 
Baser skal tones i Jotun Multicolor. Fremmede olier må ikke tilsættes. Produktet skal ikke spædes op. Gammel 
tjære-/mineraloliebehandling kan forårsage misfarvninger ved ny behandling. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør 
malebehandling kan forårsage skin og solblærer. Dug kan give matte skjolder. Gammel linolie/linoliemaling kan 
forårsage linolieblærer. Vær opmærksom på fugtproblemer. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad til 
erhvervsmæssige brugere.

AFFALDSHÅNDTERING:
Flydende maling må ikke hældes i afløbet, bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.  Eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata.  Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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Tekniske data
DRYGOLIN VINDUS- OG DØRMALING  

E020109  04-2013

Drygolin Vindus- og Dørmaling er en meget vejrbestandig, halvblank tixotropisk alkydmaling 
til udendørs behandling af vinduer, døre, udhæng o.l.
Drygolin Vindus- og Dørmaling er specielt beregnet til høvlede flader, den giver god 
dækning på kanter og er mug- og skimmelhindrende. Drygolin Vindus- og Dørmaling 
anbefales såvel til imprægneret som til uimprægneret træværk, både på nyt og tidligere 
malet eller træbeskyttet træværk. Kan også anvendes til topstrøg på stål og andre metaller.

FYSISKE DATA:
Type................................................................... Tixotropisk alkydoliebaseret maling.
Farver................................................................. Tones i Jotuns Multicolor
Glans................................................................. 40-60 halvblank
Viskositet........................................................... Ca. 380 cP
Litervægt............................................................ 1,20 (hvid)
Tørstof i volumen %............................................. 42 (hvid)
Flammepunkt (ºC)............................................... 62

TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.................................... Ca. 30-50 mikrometer   
Anbefalet filmtykkelse, våd................................... Ca. 80-120 mikrometer   
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk..........
................

5-8 m²/ltr.

Anbefalet forbrug, høvlet træværk
..........................

7-11 m²/ltr.

Påføringsmetode................................................... Pensel, rulle, sprøjte
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:
Dyse.................................................................. 0,46 mm/0,018"
Viftevinkel........................................................... 65-80 grader
Malingstryk......................................................... Min. MPa 15/Min. 150 kg/cm

2

Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................ Ca. 6  timer
Min. interval for overmaling.................................. Ca. 24 timer    
Brugstør, min...................................................... Afviger ved ændret temperatur, vindforhold,

og filmtykkelse. (Lavere temperatur og højere 
luftfugtighed vil forlænge tørretiderne).

Fortynder/Rengøringsmiddel................................
.

Mineralsk terpentin/Jotun Penselrens.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 1-1. Pr.nr.: 927317.
VOC-indhold: EU grænseværdi for produktet (kat. A/d) 300 g/l (2010). Produktet indeholder max. 300 g/l VOC.
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DIVERSE:

Toning................................................................ Toning i Jotun Multicolor. Baser: A-B-C-Gul-Oker-Oxydrød
Emballagestørrelser............................................. Hvid: 1 og 3 l.  Baser: 0,9 og 2,7 ltr.
Bemærk............................................................. Omrøres grundigt før brug. Indhold i spande med 

forskellige produktionsnumre blandes sammen før 
brug for at undgå farveforskelle. Husk at sol
på halvtør maling kan give blæredannelse, og dug på 
halvtør maling kan give matte skjolder. BASER SKAL 
TONES.

BRUGSANVISNING:

Forbehandling:
Afrund skarpe kanter med sandpapir. Nyt, ubehandlet eller imprægneret træværk samt kitkanter 
grundes med 1 strøg Visir Oljegrunning. Vacuumimprægneret/dypimprægneret træværk affedtes 
først med cellulosefortynder. Flader med misfarvning og belægninger rengøres med Jotun Kraftvask, 
herefter med Jotun Træ- og Murrens. Vejrslidt træværk slibes til fast træværk og mættes med Visir 
Oljegrunning. Løse og tykke malinglag fjernes, og blanke flader slibes (mattes) let med sandpapir. 
Bart træværk grundes med Visir Oljegrunning. Nyt zink og galvaniserede flader rengøres med Jotun 
Kraftvask (1:5) og efterskylles godt med rent vand. Bart jern grundes med 2 strøg Bengalack 
Metallgrunning Arcanol.

Anvendelsesmåde:
Høvlet træværk bør altid påføres 3 strøg Drygolin Vindus- og Dørmaling. Strøgene påføres med højst 
14 dages mellemrum for at opnå bedst mulig vedhæftning. Kittede vinduer bør males 1-2 mm ind på 
glasset for at opnå maksimal tæthed, således at fugt ikke trænger ned langs med glasfladen. 
Drygolin Vindus- og Dørmaling er klar til brug og bør normalt ikke fortyndes. Hvis den påføres med 
sprøjte, skal den fortyndes til passende sprøjtekonsistens.

Generelt:
Underlaget skal være fast, rent og tørt før malearbejdet starter. Omrør godt. Bland indhold fra 
spande med forskellige produktionsnumre. Tilsæt ikke fremmede olier. Baser skal tones i Jotun 
Multicolor. Påfør malingen ensartet og fyldigt, brug gerne specialpensel til vinduer. Er der behov for 
påføring af mere end 1 strøg, skal næste strøg påføres inden 14 dage for at opnå bedst mulig 
vedhæftning mellem påføringerne. Alt endetræ mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt med Visir 
Oljegrunning. For mere udførlig information, venligst kontakt vor lokale farvehandler eller se 
leverandørbrugsanvisning.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.  Eftersom de forhold, 
hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata.  Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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Tekniske data
VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT  

  02-2011

Visir Oljegrunning Pigmentert er en vandafvisende specialgrunding, der indeholder 
filmkonserverende midler mod overfladeskimmel. Er mug- og skimmelhindrende. Produktet 
binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning for efterfølgende malebehandling. Den 
specielle pigmentering beskytter træværket mod skadeligt UV-lys og har en farve, der ligner 
nyt, eksponeret træværk. 
Egenskaber: Forstærker underlaget og gør det vandafvisende. Forlænger malesystemets 
holdbarhed.
Anvendelsesområde: Anvendes inden træbeskyttelse og maling påføres på alt nyt og vejrslidt 
udendørs træværk, også trykimprægneret. Visir Oljegrunning kan påføres når temperaturen i 
luften og underlaget er over +5°C. Er temperaturen under, skal Visir Grunning Klar anvendes.

FYSISKE DATA:
Type................................................................... Grunding, baseret på specielle alkydolier.
Farver................................................................. Tilnærmet træfarve
Viskositet........................................................... 55-57 sek (DIN 4)
Litervægt............................................................ 1
Tørstof i volumen %............................................. 40

TEKNISKE DATA:
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk..........
................

4-7 m²/liter

Anbefalet forbrug, høvlet træværk.......................... 13-17 m²/liter
Påføringsmetode................................................... Grundingspensel
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Støvtør................................................................ 2 timer
Min. interval for overmaling.................................. 24 timer    Tørretid afviger ved ændring i temperatur, 

vindforhold og filmtykkelse
Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Skal ikke fortyndes. Rengøring: I sæbe og vand.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-3. Pr.nr.: 1925823.
EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 30 g/l VOC.

DIVERSE:
Emballagestørrelser............................................. 1, 3 og 10 liter
Bemærk............................................................. Kun til udendørs brug. Omrøres før brug.

Produktet tåler ikke frost. Lagres og transporteres frostfrit.
Ved påføring skal temperaturen i luften og underlaget være 
mindst +5°C. Skal ikke sprøjtepåføres.
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BRUGSANVISNING:
Forarbejde:
Underlaget skal være fast, rent og tørt før behandlingen. 
Nyt træværk:
Underlag, der har stået uden behandling i 4 uger, rengøres og løse træfibre fjernes. Vacuumimprægnerede 
vinduer skal affedtes og alle skarpe kanter afrundes, inden grundingen påføres.
Tidligere behandlede underlag:
Rengøres med Jotun Kraftvask, se brugsanvisningen.
Vinduer rengøres med Jotun Husvask. Spul god med vand.
Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/slibes. Påfør Jotun Træ- og Murrens, se 
brugsanvisningen.
Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan 
forårsage blæredannelse ved overmaling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling. 

Anvendelsesmåde:
Nyt træværk:
Behandles før eller omgående efter montering med 1 strøg Visir Oljegrunning Pigmentert. Grundingen skal 
stryges godt ud. Anvend en grundingspensel. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør Visir Oljegrunning 
Pigmentert i træværkets længderetning. Husk at mætte alt endetræ/afskårne ender med 3-4 strøg vådt-i-vådt. 
Snarest muligt og senest inden 1 måned skal grundet træværk slutbehandles med ønsket produkt.
Tidligere behandlede underlag:
Bart træværk påføres 1 strøg Visir Oljegrunning Pigmentert. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal 
danne film på underlaget. Aftør evt. overskydende grunding fra intakte flader.

Generelt:
Visir Oljegrunning Pigmentert kan overmales med Jotuns dækkende træbeskyttelser og malinger.

Under transparent lasur anbefales Visir Oljegrunning Klar.

Hvis Visir Oljegrunning Pigmentert anvendes under en transparent lasur kan dette give en anden farve end 
den som ses på farvekortet/opstrøgsprøver. Lav evt. prøveopstrøg.

Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med Jotun Træ- og Murrens efter rengøring med 
Jotun Kraftvask. OBS! Brug Jotun Husvask til vinduer. Læs altid brugsanvisningen inden brug.

Snarest og senest inden 1 måned skal træværket færdigbehandles med ønsket  produkt. 

For yderligere information, se www.jotun.dk.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.  Eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata.  Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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