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B-I-N Shellack

PRODUK TINFORMATION

Zinsser B-I-N är en snabbtorkande vitpigmenterad 

shellackbaserad grundfärg avsedd för både inomhus 

och utomhus applicering. Den har en överlägsen 

vidhäftningsförmåga även på blanka ytor så som 

glaserat kakel, lackade ytor, PVC, metallrör och 

porslin mm.

Isolerar kvistar från att blöda in i täckfärgen. Zinsser 

B-I-N förseglar även odör, brand, rök, sot, nikotin, 

graffiti. Kan även appliceras under fryspunkten. 

Övermålningsbar efter 45 minuter.

Zinsser® 

TEKNISK DATA

Ytfinish   Matt 
Kulör   Kritvit  
Lukt   Antiseptisk 
Brandfarlig   Mycket brandfarlig  
Viskositet   Lättflyktig till trög-  
 flytande 
VOC-halt   480 g/l  
Kategori   A/i 
EU-gränsvärde   500 g/l (2010)

TORK TIDER VID 24°C & 50% REL ATIV  
LUF TFUK TIGHET

Dammtorr  15 minuter 
Övermålningsbar  45 minuter
Försegling av fläckar 45 minuter
Full vidhäftning  1-3 dagar 
 
 
Täckning  
Teoretisk täckförmåga 12 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer 
som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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Rekommenderas för applicering inomhus för tak, 
väggar, dörrar, lister, möbler och andra ytor som kan 
målas. Utomhusapplicering är begränsat till fläckvis 
målning. Kan användas till att försegla vatten, fett, 
rost, rök, asfalt, graffiti och många andra typer av 
fläckar.

Inomhus
Nya eller tidigare målade gipsskivor, härdad betongfärg, trä, 
metall, vinyl, PVC, glasfiber, betongblock, tegel. Stoppar och 
blockerar lukt och fläckar från vatten och brand, fett, rost, 
asfalt, krita, läppstift, graffiti, märkpennor, kvistar, kåda och 
tanniner mm.

Utomhus 
Punktmåla kvistar och kåda innan applicering med en vatten- 
eller alkydbaserad grundfärg görs.

Försegling
B-I-N förseglar omålade och porösa ytor så att täckfärgen 
får bättre täckning. Den fyller ut och binder träfibrer och 

ger en slät, förseglad yta med ”emaljskydd” så färre lager 
täckfärg behöver appliceras. Notera att mycket porösa 
ytor kan kräva ett andra lager B-I-N.

Fläckförsegling
B-I-N är den ultimata inomhus fläckförseglaren. Ett lager 
räcker för att försegla fläckar från vatten, nikotin, bläck, 
graffiti, krita, märkpenna, rost och rökfläckar och hindrar 
att de tränger igenom täckfärgen. Vissa fläckar kräver att 
ytterligare ett lager appliceras. Rekommenderas för att 
försegla brand och rökskador. B-I-N förseglar rökfläckar och 
brandlukt. Den förseglar även urin och djurdofter. 

Blanka ytor
Blank emaljfärg och klarlacker, kakel, panel och metallytor 
kan grundmålas utan att behöva slipas och mattas ner.

Över tapet 
B-I-N kan användas innan målning av tidigare tapetserade 
ytor för att dölja mönster och mörka färger.

PRODUK TDATA

Ytan skall vara ren och torr och fri från damm, smuts, 
olja, fett, vax, mögel, tapetlim eller andra föroreningar 
som påverkar vidhäftningen. Använd rengöringsmedel 
av god kvalitet lämpat för underlaget. Ta bort eventuella 
färgflagor från ytan. Slipa träytor med 80 eller 100 korns 

slippapper för att avlägsna lösa träfibrer, gäller både 
ute som inne. Försänk spikhuvuden och fyll igen hål och 
sprickor med spackel. Avlägsna mögel med mögeltvätt 
eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens 
anvisningar på förpackningen. 

FÖRBEREDELSE

ANVÄNDNINGSOMR ÅDE

Applicera när luft- och yttemperaturen är mellan -18°C 
och 32°C och den relativa luftfuktigheten är under 70%. 
Applicera inte B-I-N om yttemperaturen är inom 15% 
av daggpunkten. Fuktigheten i ytan skall inte överstiga 
12%. Skaka och rör om innan användning. Avlägsna alla 
antändningskällor. I de flesta fall räcker ett lager för att 

grundmåla de flesta ytor, om ytan är mycket porös kan 
ett andra lager appliceras. För bästa resultat grundmåla 
hela ytan med B-I-N innan färdigstrykning. B-I-N skall inte 
förtunnas. Appliceras med pensel, roller eller målardyna i 
natur eller syntet material. Kan även sprayas.

APPLICERING
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Brytning
Tillsätt max 16 ml brytfärg till 1 liter B-I-N. En något längre 
torktid fås när brytfärg tillsätts.

Spraya
Vid spray applicering kan B-I-N förtunnas med upp till 2% 
T-röd. Luftlöst system: använd ett munstycke på 2,8 – 3,3 
mm (0,011” – 0,013”) vid 55-83 bars tryck. Konventionellt 
system: spraya med 3-4 bars tryck.

Lagring  
Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl 
ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i 
direkt solljus. 

Rengöring
Gör ren penslar och verktyg med alkohol (T-Röd). Ta 
bort så mycket av produkten som möjligt från penslar 
och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till 
lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till 
förpackningsåtervinningsstationer. 

Viktigt
Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars 
kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid 
på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat 
resultat. Rekommenderas inte för golv, altaner eller ytor som 
är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.

Storlekar
B-I-N Shellack finns i 1 liters, 3.75 liters och 10 liters 
förpackning, samt som 400 ml aerosol. 

Storlek    Artikel nr Antal i förpackning

400 ml spray 851040 6

1 liter 851012 6

3.8 liter 851013 2

10 liter 851020 UTGÅTT

PRODUK TDATA

INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom 

vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta 

produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 
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