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PRODUKT DATA                                  B-I-N® Advanced 
                                             Syntetisk Shellak Forsegler 

 

BESKRIVELSE 
B-I-N® Advanced er en syntetisk shellakbaseret Primer-Forsegler, som effektivt blokerer pletter og 
skjolder. Kan anvendes på hele overflader indendørs og som pletforsegler udendørs. Produktet er 
hurtigtørrende og svagtlugtende, har fremragende pletblokerende egenskaber og anvendes på såvel 
nye som eksisterende overflader samt ved renovering efter brand- eller vandskader. B-I-N Advanced 
kan anvendes både under og ovenpå alle vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malinger. 

 
EGENSKABER 
Fremragende pletforsegler – Svag lugt; rengøring med vand og sæbe – Forsegler tannin, knaster og 
harpiksudtræk – Forsegler nikotinlugt – Dækker svære skjolder efter fugt- og røgskader – Forsegler 
rustpletter, graffiti, farve, læbestift og fedt - Hæfter på glatte overflader som fliser og blanke malinger 
og lakker. 

 
ANVENDELSE 
Anvendes som grunder på alle bare eller tidligere malede indendørs overflader såsom træ, gips, puds, 
murværk, galvaniseret metal og ældre PVC. B-I-N Advanced hæfter fortrinligt på tætte, blanke 
overflader som glansfuld maling og lak, paneler, laminat, glas og keramiske fliser uden forudgående 
matslibning.  
Pletgrunding:  
B-I-N Advanced er fremragende til pletgrunding udendørs. Produktet forsegler effektivt knaster og 
harpiksudtræk. Bemærk: Det anbefales kun at pletgrunde under godt dækkende topmalinger, i  
modsat fald vil det være nødvendigt at grunde hele overfladen med Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3®  
efter pletgrunding.  
Forsegling:   
B-I-N Advanced trænger godt ned og forsegler porøse overflader. Produktet tørrer til en glat og jævn 
overflade, så topmalingens dækevne forbedres og får en mere ensartet glans.    
Pletforsegler: B-I-N Advanced blokerer effektivt pletter og skjolder af vand, nikotin, fedt, olie, sod, 
rust, tannin, farve og læbestift. Blokerer desuden dårlig lugt efter brandskade, røg-, cigar- og 
cigaretlugt, urinlugt fra husdyr samt dårlig lugt fra pejs/brændeovn.  

 
TEKNISKE DATA 
Udseende: Hvid, kan tones til off-white og pastelfarver. Der må tilsættes  

max. 7 ml universal tonefarve til 1 ltr maling for bedre dækevne.  

Type: Acryl 

Pigmenttype: Titanium Dioxyd, Calcium Carbonat, Talkum 

Opløsningsmidler: Glycol ætere og vand 

Vægtfylde: 1,29 kg/ltr  

Tørstofindhold: Vol%: 36,9% 

 Vægt%: 51,2% 

Anbefalet filmtykkelse: Vådfilm:      
Tørfilm:       

100-133 my pr. lag 
37,5-50 my pr. lag 

  

VOC-indhold: Max. 30 g/l 

Klar-til-brug-blanding: Max. 30 g/l 

Kategori: IIA/g. Primere 

EU grænseværdi: 30 g/l 

  
Mal-kode: 00-1 

 
Tørretider v/ 21°-25°C/50% r.h. 
Berøringstør: 25 min. 

Genbehandling: 45 min. 

Pletforsegling: 2 timer 

Gennemhærdet: 7 dage 
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PRODUKT DATA                                   B-I-N® Advanced 
                                              Syntetisk Shellak Forsegler 
 
Rækkeevne  
Teoretisk: 7,5 - 10 m²/ltr. 

Praktisk: Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet 
og ruhed samt materialespild under påføring. 

  

OVERFLADEFORBEREDELSE 
Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, 
tapetklister – i det hele taget alt, som kan forhindre en ordentlig vedhæftning. I tvivlstilfælde afvaskes 
med et passende rensemiddel, fortynder eller med BC50 iblandet vand. Skyl grundigt. Al løstsiddende 
maling fjernes. Kanten fra den tilbageblevne fastsiddende maling slibes jævnt med den bare overflade. 
Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Lad tørre fuldstændigt inden grunding med B-I-N 
Advanced.    

 
BRUGSANVISNING 
Produktet skal omrøres eller rystes omhyggeligt før brug.  

 
PÅFØRING & FORTYNDING 
Pensel og rulle: Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 40 ml vand pr. ltr.  

Brug pensler af høj kvalitet og ruller med kort eller mellemlangt luv 
  
Luftspray: Anbefales ikke 

  

Airless: Dysestørrelse: 15-17. Tryk: 170-220 bar.  

  

Rengøring: Varmt sæbevand.   
Maleværktøj rengøres straks.  
Ved rengøring af sprøjteudstyr følges producentens instruktioner. 

 
ARBEJDSBETINGELSER 
Temperatur 10 - 32°C / luftfugtighed max. 85%. Sørg altid for ordentlig ventilation under arbejdet. 

 
BEMÆRK 

 B-I-N Advanced anbefales ikke til hele overflader udendørs eller til ekstremt fugtige indendørs 
arealer, eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids 
vandpåvirkning. Bland ikke produktet med andre olie- eller vandbaserede produkter. 

 Det vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt med et lag. Ved særligt porøse overflader eller 
sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to lag. 

 Bedste resultat opnås ved påføring af B-I-N Advanced på hele overfladen inden påføring af 
topmaling. 

 Ved forsegling af fugtskjolder, vil skjolderne muligvis kunne ses i grunderen efter tørring. 
Pletten er dog ”lukket” og vil ikke kunne ses gennem topmalingen. 

 
SIKKERHEDSINFORMATION 
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten. 

 

HOLDBARHED / OPBEVARING 
2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares indendørs ved 4-27°C. Opbevar emballagen 

tætlukket og utilgængeligt for børn. 
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