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ZINSSER® BIN ADVANCED

Pigmentert vanntynnbar 
shellakbasert 
kvist og sperregrunning 

Rask tørk, overmalbar etter kun 45 minutter.
Super heft til vanskelige underlag.
Sperrer nikotin, brannskader, røyk lukt og vannskjolder.
Kan brukes på nytt og tidligere malte underlag.



Tørketid ved  20°C/RH 50%
Berørings tørr 25 min

Overmalbar: 45 min

Gjennomherdet: 7 dager

RECOMMENDED WET FILM THICKNESS

80 - 100 µm

RECOMMENDED DRY FILM THICKNESS

25 - 30 µm

THEORETICAL CONSUMPTION

10 - 12 m²/l

PRACTICAL CONSUMPTION

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the

substrate and material losses during application.

SURFACE PREPARATION

Surfaces should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material,

grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may

interfere with adhesion. If unsure, always wash surface with a household ammonia and

water solution or an appropriate cleaning solution.

Remove any unsoundly adhered coatings. Sand any remaining paint film edges smooth

with the surface. Lightly sand exposed exterior wood with 80 to 100 grit sandpaper to

remove loose or weathered wood fibers. Attempt to remove existing stains by washing,

ZINSSER® BIN ADVANCED
BESKRIVELSE
B-I-N® er en ren matt hvit, luktsvak syntetisk shellakbasert kvist- og
sperregrunning som kombinerer hurtig tørketid med en uovertruffen heft og
den best mulige dekkevne. Ideell til bruk på nytt eller tidligere malt/lakkert
tre, byggeplater, porøs tapet og trepanel. B-I-N® Advanced hefter på nesten
alle overflater og muliggjør deretter påføring av toppmaling på en rekke
forskjellige overflater, slik som blank lakk, glass, glaserte fliser, metall,
laminat og MDF - uten slipning. Ideell til bruk i hus og leiligheter, sykehus,
skoler, butikker og restauranter. Denne allsidige kvist- og sperregrunning
kan brukes over og under alkyd- og vanntynnet maling og er ideell til
nybygg, brann og vannskade, ombygging og renovering.

BRUKS EGENSKAPER.

Utmerket flekk sperring
Luktsvak; såpe og vann til rengjøring
Sperrer tannin, kvist og blyant streker
Sperrer sigar, sigarett og nikotin lukt
Forsegler vanskelige skjolder fra vann, brann- og røykskader
Sperrer rustflekker, graffiti, fargestifter, leppestift og fett
Hefter til glatte overflater som fliser, glanset maling og lakk

ANNBEFALT BRUK

Grunning innendørs: Anvendes som komplett dekkende grunning på 
trepanel, byggeplater, dører, karmer, PVC, kryssfiner, betong, 
høyglansmaling, lakk og andre overmalbare flater.

Flekkforsegling: B-I-N® Advanced er fremragende til utendørs 
flekkforsegling av kvister, harpiks, rustflekker mm. B-I-N® Advanced er også 
ideell til flekkforsegling innendørs på fuktskjolder og sparklede overflater. 
Merk, at på flekkvis grunnede områder, hvor overflaten er porøs, kan 
grunningen trenge gjennom, hvis toppstrøket har dårlig dekkevne. Kvister og 
harpiks: Kvister og harpiks sperres med ett til to strøk
B-I-N® Advanced. Hvis treet er nytt, anbefales to strøk. B-I-N® Advanced er
en syntetisk, shellakbasert sperregrunning.

Forsegling: B-I-N® Advanced trenger inn og forsegler den porøse 
overflaten og tørker til en jevn finish med fremragende 
overmalingsegenskaper. Toppstrøket dekker bedre og får en mer ensartet 
glans, hvilket gjør B-I-N® Advanced til en fremragende grunning.

Flekk- og luktsperring: B-I-N® Advanced sperrer vann, nikotin, fett, olje, 
sot, rust, muggsopp, kritt, leppestift og mere. B-I-N® Advanced er også en 
enestående luktforsegler som isolerer alle typer lukt, slik som lukt fra 
brannskader, røyk, nikotin, mugg, dyreurin, lukt fra ovner og kjeler.

Klargjøring: Overflaten skal være ren, tørr og fri for urenheter, rust og løs 
maling, som kan påvirke heften negativt. Ved tvil rengjøres overflaten
med rengjøringsmiddel og skylles grundig.

Påføring: Rist og/eller
rør før og under bruk. Påfør med en pensel, rulle eller sprøyte 
(sprøytepåføring ifølge produsentens anvisninger, til airless sprøytning 
anvendes dysestørrelse 15-17. Trykk: 170-220 bar). Tynnes med maks 8 % 
vann. Påfør, når luft- og overflatetemperaturen er mellom 10 °C til 32°C med 
en relativ fuktighet under 85 %. Påfør mere på overflater med lukt- og 
flekkproblemer. 

Tilgjengelige farger og pakningsstørrelser: Se respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversikt over faktiske tilgjengelige farger og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet er så vidt vi vet, sant og nøyaktig og er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren anses å ha tilfredsstilt seg selv uavhengig 
av egnetheten til våre produkter til eget formål. Rust-Oleum Europe skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader. Produktene må 
lagres, håndteres og påføres under forhold som oppfyller Rust-Oleum Europe-anbefalingene som er beskrevet i den siste versjonen av produktdatabladet. Det er brukerens 
ansvar å sikre at de har den nåværende kopien. Siste eksemplarer av produktdatabladet er tilgjengelig gratis og kan lastes ned fra www.rust-oleum.eu eller på forespørsel til vår 
kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter uten forvarsel.
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Brekkfarge: B-I-N® Advanced kan brekkes med opptil 7 ml universal 
brekkfarge per liter. Brekt til samme farge som toppmalingen bidrar til å gi 
toppmalingen bedre dekkevne. 

Forbruk: Forbruket avhenger av overflatens porøsitet samt påføringsmetode. 
Ca. 7,5-10 m² pr. liter. 

Tørketid: Ved normale temperaturer er B-I-N® Advanced støvtørr etter 25 
minutter og kan overmales etter 45 minutter til 1 time. For kvister og flekker er 
tørketiden 2 timer. Ved forsegling av fuktskjolder, vil skjoldene muligens kunne 
sees i grunningen etter tørkingen. Flekken er allikevel «forseglet» og vil ikke 
kunne sees gjennom toppmalingen. 

Rengjøring: Rengjør verktøyet med varmt vann og skyll det
straks etter bruk. 

Bemerk: B-I-N® Advanced anbefales ikke til hele overflater utendørs eller til 
ekstremt fuktige innendørs arealer, eller til overflater, som nedsenkes i vann 
eller utsettes for lengre tids vannpåvirkning.

Rust-Oleum Netherlands B.V. 
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600 
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom 
T : +44 (0)2476 717 329 F : 
+44 (0)2476 718 930 
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S. 
11, rue Jules Verne - B.P. 
60039 95322 St-Leu-La-
Forêt Cedex France
T : +33(0) 130 40 00 44 
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200 
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Alanor A/S
3103 Tønsberg
Norway
T : +47 33 36 29 70
F : +47 33 36 29 71
post@alanor.no

LAGRINGSTID
5 år fra produksjonsdato i uåpnede bokser, hvis de oppbevares i tørre, godt
ventilerte områder, ikke i direkte sollys ved temperaturer mellom 5 °og 35 °C.

SIKKERHETS DATA
VOC nivå: 140 g/l
VOC ferdig blanding: 140 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grenseverdi: 140 g/l

Flammepunkt: Ikke brennbar
Anmerkninger angående sikkerhet:
Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på produkt 
emballasjen

For kvister og flekker er tørketiden 2 timer


