
PERFEKT IMPREGNERINGSOLJA 

För aktuell 

uppdatering: 

www.beckers.dk  

Beckers Perfekt Imprægneringsolie er en fly-

dende imprægnerende grundingsolie til beskyt-

telse af knaster, endetræ og andre udsatte dele 

på udendørs træ. Trænger utroligt nemt ind i 

træfibrene og giver en god beskyttelse mod van-

doptag, hvilket mindsker risikoen for, at træet 

og malingslaget sprækker. Beskytter effektivt 

mod råd og blåsplint på træ over jorden. Ved 

maling af vinduer, følg anvisningerne for Per-

fekt Vinduesmaling. Perfekt Imprægneringsolie 

er klar til brug.  

 

SÅDAN GØR DU  

Vask snavsede flader. Skrab, slib og børst løstsid-

dende maling og gråt, porøst træ. Sørg for, at 

underlaget er tørt. Påfør Beckers Perfekt Impræg-

neringsolie rigeligt, så længe træet suger. Anven-

des især på endetræ, knaster og knuder på faca-

der, stakit, vinduer osv. Eventuelt overskydende 

Beckers Perfekt Imprægneringsolie, som ikke er 

suget ind i træet efter ca. 30 minutter, eller inden 

overfladen er tør, tørres væk med en fnugfri klud. 

Behandlet træ kan overmales efter ca. 30 minut-

ter med vandfortyndbar maling og efter 6-8 timer 

med maling baseret på opløsningsmidler. Rør al-

tid malingen godt rundt før brug.  

 

FORSIGTIG  

Vær opmærksam på Arbejdstilsynets regler for ar-

bejdets udførelse og personlige værnemidler. 

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leveran-

dørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet. 

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-

vede forskrifter kan medføre straf:  

Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod 

blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun an-

vendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må 

kun anvendes i doseringer på 180-220ml/m
2

 (til-

svarende ca 5m
2

/liter) ved pensling og dypning. 

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og 

ikke i højere doseringer end de i brugsanvis-

ningen nævnte. Må ikke anvendes till træverk, 

der kommer i direkte berøring med fødevarer og 

foderstoffer. Må ikke anvendes indendørs. Be-

handlet træ må indendørs kun bruges til vindues-

rammer og yderdøre. For at beskytte organismer 

der lever i vand, må midlet ikke anvendes i umid-

delbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer, 

m.v.). Det behandlede træ skal overfladehandles 

med for eksempel maling. Overfladebehandlingen 

ska løbende vedligeholdes.  

 

Opbevares utilgjængeligt for børn. 

 

Hold beholderen tæt lukket og frostfrit. 

 

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer. 

TEKNISK INFORMATION 

modficeret linolie 

skal ikke fortyndes 

ca 5m
2

/lit (tilsvarende 180-

220ml/m
2

) afhængig af hvor 

meget underlaget suger 

pensel, og selv dypning af en-

detræ. 

+5°C samt relativ fugtighed 

under 80% 

 

kan overmales med vandfor-

tyndbare malinger efter ca. 30 

min. og med malinger fortyndet 

med opløsningsmiddel efter 6-

8 timer 

vand med lidt opvaskemiddel 

oppbevares tæt lukket 

00-1 

2 år efter åbning 

af dåsen 

OPBEVARES FROSTFRIT 

BINDEMIDDEL 

FORTYNDING 

MATERIALEFORBRUG 

 

 

VÆRKTØJ/PÅFØRING 

 

MALETEMPERATUR 

 

TØRRETID VED +23°C OG 50% 

RELATIV LUFTFUGTIGHED 

 

 

 

 

RENGØRING AF VÆRKTØJ 

ØVRIGT 

MAL-KOD 

MINDST HOLDBAR TIL/UDLØBS-

DATTO:  

2014-02-04 
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Træbeskyttelsesmiddel BPD-nr. 

634-8. Indeholder: Væske. 

Aktivstofferne er godkendt efter 

biociddirektivet (98/8/EF). 

Midlet er godkendt efter 

Miljøministeriets bekendtgørelse 

om bekæmpelsesmidler. 

Indeholder IPBC og propiconazol. 

Kan udløse allergisk reaktion. 

Indeholder 

Jod-propynylbutylkarbamat 

(IPBC) 0.75% (7.5 g/l) 

Propikonazol 0.24% (2.4g/l) 

Batch nr. : se den trykte nummer på emballagen. 

 

For mere information, læs vores arbejdsråd, bro-

churer og hjemmeside. 

 

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE  

Tom emballage og rester bortskaffes i henhold til 

de kommunale affaldsregulativer. 

 

 

2014-02-04 
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Beckers Perfekt Trægrunder er en vandfortynd-

bar grunder til træfacader og vinduer udendørs. 

Produktet trænger ned i træet, hvilket gør at 

den forhindrer at træet optager fugt og mind-

sker risikoen for gennemslag af tanniner fra 

træet. Produktet har god dækkeevne og gør, at 

den dækkende maling hæfter godt. Den specia-

ludviklede hurtigt tørrende formel gør, at man 

under de rette forhold kan grunde og male 

samme dag. Ved maling af vinduer, følg anvis-

ningerne for Perfekt Vinduesmaling.  

 

SÅDAN GØR DU  

Vask snavsede flader med Beckers Facaderens. 

Behandl skimmel- og algevækst med Beckers 

Alge- & Skimmelvask. Skrab, børst løstsiddende 

maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede 

farvelag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter sli-

bes. Høvlede flader samt tilhuggede planker skal 

gøres ru med groft sandpapir før maling. Blanke 

og hårde malingsflader slibes matte. Børst alle fla-

der rene fra snavs og støv. Mæt umalede sam-

linger og endetræ med Perfekt Imprægnerings-

olie. Påfør umalet træ og tidligere malede flader i 

dårlig stand rigeligt 1 gang med Perfekt Træ-

grunder, følg vores anbefalinger for malingsfor-

brug. Grund endetræ og samlinger ekstra omhyg-

geligt. Misfarvning fra knaster kan reduceres ved 

ekstra grunding direkte på knasterne.  

 

Til behandling af fabriksgrundet træ: Snak med 

en Beckers-forhandler.  

 

VIGTIGT  

OBS! Ved sprøjtemaling anvendes halvmask med 

filter mod faste og flydende partikler (FFP2). 

 

Rør om nødvendigt malingen godt rundt før brug. 

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 

16%fugtighed. Dette gælder også nyt trykimpræg-

neret træ, som derfor bør tørre mindst en sæson 

før maling. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller 

ikke ved risiko for regn inden for det næste døgns 

tid eller dug mindre end 1-2 timer efter, du er fær-

dig med at male. 

 

Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stry-

ges efter med pensel. For at mindske risikoen for 

gennemslag af tanninger ved maling med hvid 

grunder, bør malingen tørre mindst et døgn ved 

plus 23°C og 50% relativ luftfugtighed før man 

maler med den dækkende maling. Husk at lavere 

temperatur og højere luftfugtighed forlænger tør-

retiden. 

 

For mere information, læs vores arbejdsråd, bro-

churer og hjemmeside. 

 

For yderligere information om hvorfor dette pro-

dukt er Svanemærket, se www.ecolabel.dk. 

 

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE  

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig 

maling fra malingsværktøjet før rengøring. Fly-

TEKNISK INFORMATION 

alkyd og linolie 

skal ikke fortyndes 

4-7m2/liter og behandling 

pensel, rulle eller højtryks-

sprøjte 

mellem +7  og +25°C omg. 

temperatur 

klæbefri efter ca. 4 timer og 

kan overmales efter 6-8 timer 

vand 

grænseværdi (Kat A/d):130 g/l  

(2010) Produktets VOC:<30g/l 

1-1 

 

OPBEVARES FROSTFRITT 

BINDEMIDDEL 

FORTYNDING 

MATERIALEFORBRUG 

VÆRKTØJ 

 

MALETEMPERATUR 

 

TØRRETID VED +23°C OG 50% 

RELATIV LUFTFUGTIGHED 

RENGØRING AV VÆRKTØJ 
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dende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, 

men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Or-

dentligt tømt emballage afleveres til genbrugssta-

tioner eller -centraler.  

 

N
ORDIC ECOLABEL

2014-03-17 



                                                                     

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for  

udvendigt træværk 

________________________________________________ 
 

 

Generelt 

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlingskatalog og i henhold til 

produktbeskrivelse (malingsfaktablad) for de aktuelle produkter samt at kontrol og 

projekteringsprocedure, der er relevant, er fulgt. 

 

Periodisk eftersyn 

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport bør udfærdiges efter 

gennemgang/eftersyn. 

 

Vedligeholdelse  

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Grundrens eller almindeligt universalt 

rengøringsmiddel. Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.  

 

Reparationer 

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som i henhold til 

Beckers Malings malingsfaktablad for de anvendte produkter. 

 

Vedligehold  

Vedligehold må vurderes løbende ved periodisk eftersyn. Hyppigheden er afhængig af miljø og 

omgivelser.  

 

Kontakt Beckers Maling Teknisk Service, hvor særlige forhold gør sig gældende, eller hvor der er 

tvivl. 

 

 

Med venlig hilsen  

Beckers Maling A/S 

Teknisk Service  

Tlf.: +45 43 63 16 11  
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