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BENAR UVR

Productbeschrijving

Type

Water resistente alkyd olie voor tropisch hardhout voor binnen en buitengebruik. Bevat UV filter en fungiciden 
tegen oppervlakte schimmel.

Kenmerken en voordelen

Biedt een elastisch en waterbestendig bescherming. Daarom geeft het product een eersteklas bescherming op 
tropisch hardhout. Trekt goed in de ondergrond en geeft een goed hechting aan het oppervlak. het heeft een 
zwakke goudbruine kleur die de tint van het hout versterkt.

Aanbevolen gebruik

Om te gebruiken op garage deuren, deuren, tuinmeubelen, ramen etc. Verzorgd bescherming voor tropisch 
hardhout zoals teak, red cedar, meranti, merbau, afzelia

Technisch datablad

Product data

Glans graad

Aankleuren Licht geelbruin.

Hoogglans

VOS voor gebruiksklare 
mengsels

Vlampunt

Soortelijk gewicht

Vaste stoffen per volume

Algemeen type Alkyd olie voor buiten gebruik.

62 ± 2 Volume%

0,94

60 °C

EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 
400 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Applicatie methoden

Kwast of roller (moet worden uitgekwast)

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle 0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spuithoek 60°- 80°
Nozzle druk 13-18 MPa (130-180 kg/cm²)

Spuiten: alleen voor professioneel gebruik.

Reiniging van gereedschap

JOTUN Penselrens en water.

Verbruik en laagdikte Nee.
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Verbruik (m²/liter) Aanbevolen laagdikte per 
laag (µm)

14 - 16Aanbevolen:

Verdunning

JOTUN Terpentine

Verdunning

Niet mengen met Olie additieven.

Conditie tijdens de applicatie

Breng het niet aan als er gevaar van dauw val is.

Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond temperatuur (min 5 graden celcius), absorbtie, luchtvochtigheid 
en luchtcirculatie.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:
Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%
Luchttemperatuur 5 °C 15 °C 23 °C

48 h 24 hOverschilderbaar 96 h
Overschilderbaar na 24 h

15 °C 23 °C

24 h 12 h 6 hStofdroog

Ondergrond temperatuur 5 °C

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet stevig, schoon, droog en vrij van vet, reinigingsmiddel, wax etc.
Ontvet eiken en tropisch hardhout met spiritus, gevolgd door licht schuren.
Glanzende ondergronden moeten worden schoongemaakt met JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens en 
worden geschuurd. Verkleurt sommige harde houtsoorten.
Oude, losse olie of vernis lagen moeten worden afgeschuurd.
Grijs of verweerd hout moet worden geschuurd tot op het gezonde hout.

Opmerkingen

Omdat er gevaar van zelfontbranding kan ontstaan moeten doeken  onmiddellijk worden verbrand of 
ondergedompeld in water.

Onderhoud

Opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet in de riolering of waterlopen. Het moet worden geleverd aan een erkende lokale 
milieubescherming station.
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Gezondheid en veiligheid
Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotitities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.
Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het 
  gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen 
en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de 
producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het 
product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd.
Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit 
product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie 
voor.


