
 
KNOW‐HOW TO PROTECT™

ZINSSER® BIN

Pigmentert  shellakbasert 
kvist og sperregrunning
Hurtigtørkende
Super heft til blanke overflater
Sperrer vanskelige flekker
Forsegler porøse underlag
Kan påføres ved lave temperaturer



Tetthet: 1,16
Glans: Matt
Glans ved 60º:  Matt: 5-10%
Tørrstoff i volum:  29%
Tørrstoff i vekt : 49%

VOC nivå: 448 g/l

VOC ferdig produkt: 448 g/l

VOC kategori: A/i

VOC grenseverdi: 500 g/l

Flamepunkt: 12 °C

ZINSSER® BIN

BESKRIVELSE
Hurtigtørkende flekk- og lukt sperrer. Forsegler umalte eller porøse 
overflater slik at du dekkevnen forbedres på toppstrøk.

ANNBEFALT BRUK 
Anbefales for bruk på innertak, vegger, dører, lister, skap, møbler og 
tilhørende malingsflater. Utvendig bruk er begrenset til bare flekking. Kan 
brukes til å blokkere vann, fett, rust, røyk, asfalt, graffiti og mange andre 
typer flekker. Interiør: Ny og tidligere malt gipsvegg, herdet gips / 
sementbasert belegg, tre (furu, gran, cedar, redwood, kryssfiner), metall 
(aluminium, stål, rustfritt stål, kobber), vinyl, PVC, glassfiber, herdet 
murverk , betongblokk, hellet betong, murstein). Blokker flekker og lukt som 
skyldes vann- og brannskader, forsegler flekker fra mørke farger, fett, rust, 
kreosot, asfalt, fargestifter, leppestift, graffiti, markører, knuter, kvae-striper, 
tanninblødning, etc.

Utvendig: Flekking av kvist og kvae striper, før hele overflaten grunnes med 
vann eller olje base grunning.

Forsegling: B-I-N forsegler umalte eller porøse overflater, slik at toppstrøk 
får har bedre dekk. Den fyller og binder trefibre for å skape en jevn, fast 
overflate, så færre lag maling er nødvendig. Vær oppmerksom på at en 
svært porøse overflater kan kreve to strøk og derved øke forbruket.

Flekk sperring: B-I-N er den ultimate sperregrunningen. Ett strøk vil 
effektivt blokkere flekker, inkludert vann, nikotin, blekk, graffiti, fargestifter, 
tusj, rust og røyk flekker, slik at de ikke gjennomblør i toppstrøket. Noen 
flekker krever to strøk. 

Anbefales for permanent forsegling av brann og vannflekker B-I-N forsegler 
lukt fra og røykskader forårsaket av branne. B-I-N forsegler også lukt fra  
urin og lukt fra dyr. B-I-N kan brukes i områder hvor tilfeldig kontakt med 
matvarer forekommer. B-I-N er også anbefalt for sperring av nikotin flekker 
eller lukt fra tobakk.

Glatte overflater: Glatt emaljemaling, glass flater, keramisk fliser, paneler, 
skap og metalloverflater kan grunnes uten sliping eller nedmatting

Veggdekking: B-I-N kan brukes til å grunne eksisterende ikke-porøse 
veggbelegg for å skjule mønstre / mørke farger før maling.
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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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OVERFLATE FORBEREDELSER
Overflater skal være rene, tørre, faste og fri for støv, smuss, for mye kalkholdig 
materiale, smuss, fett, olje, voks, mugg, tapetlim eller forurensning som kan 
forstyrre vedheft. Hvis det er usikkert, vask alltid overflaten med egnet 
rengjørings middel. Fjern løs maling/underlag. Slip gjenværende overganger/
kanter for å få en jevn flate. Ved løse trefiber utvendig slip med 80-100 korning 
sandpapir for å fjerne disse. Forsøk å fjerne eksisterende flekker ved 
vasking,sliping, skraping, etc. Drep mugg med en egent mugg/soppdreper som 
feks Rust-Oleum FK 111.
Bart treverk utvendig som har vært eksponert i mer enn 4 uker, bør slipes lett 
eller stålbørstes for å fjerne løse trefibre. Fjern innvendig sopp og mugg før du 
maler med en egent sopp og algedreper. Skyll godt.
Hvis du er bekymret for sopp og mugg bak vegger, under gulv, i 
ventilasjonsanlegg eller andre usynlige områder, ta kontakt med en profesjonell 
som spesialiserer seg på sopp og mugg sanering.
BRUKSANVISNING
For å sikre homogenitet bør malingen omrøres grundig før bruk.
ANVENDELSESVILKÅR
Påføres når luft- og overflatetemperaturen er mellom -1º og 32ºC og relativ 
luftfuktighet er mindre enn 70%. Ikke bruk B-I-N dersom overflatetemperaturen 
er mindre enn 3ºC under duggpunktet. Underlagets fukt innhold bør ikke 
overstige 12%.
PÅFØRING OG TYNNING: PENSEL
Bruk natur eller kunstfiber. Skal ikke tynnes.
PÅFØRING OG TYNNING: RULLE
Bruk nylon eller polyester rull. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: AIRLESS SPRØYTE
Dyse: 0,011 - 0,013 inch / Trykk: 55 - 80 bar. Skal ikke tynnes

PÅFØRING & TYNNING: LUFT SPRØYTE
Dyse 1,5 mm. Trykk 3 - 4 bar. Skal ikke tynnes

RENGJØRING AV UTSTYR / SPILL
Rengjør utstyr opp søl og med rødsprit eller blårens. Vask påførings verktøy 
verktøy i en løsning av 1 del ammoniakk og 3 deler vann umiddelbart etter bruk.

MERKNADER
Som regel er et strøk nok for å grunne de de fleste underlag. Dersom 
underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med et andre 
strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig 
resultat, grunnes hele overflate, før du toppstrøk.

Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig, på gulv eller 
terrasser eller overflater som er utsatt for stående eller langvarig kontakt med 
vann.

SIKERHETS DATA

Tørketid v/ 20°C/RH 50%

Berøringstørr:  20 min
Overmalbar: 45 min
Gjennomherdet: 1-3 dager

ANBEFALT VÅT FILM
80 - 100 µm
ANBEFALT TØRR FILM 
25 - 30 µm
TEORETISK FORBRUK
10 - 12 m²/l
PRAKTISK FORBRUK
Praktisk forbruk avhenger av mange faktorer som porøsitet og grovhet på 
underlaget og materielle tap under påføring.

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

LAGRINGSTID
3 år fra produksjondato i uåpnede bokser, hvis de oppbevares i tørre, godt 
ventilerte områder, ikke i direkte sollys ved temperaturer mellom 4 °og 
27 °C.


