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Produktbeskrivning B-I-N Advanced är en kritvit matt, luktsvag syntetisk shellackbaserad kvist- och 
isoleringsgrundfärg som kombinerar snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och 
bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, bygg-
skivor, porös tapet och träpanel. B-I-N Advanced fäster på nästan alla ytor och tillåter 
därefter täckfärg att appliceras på en mängd ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glas, 
glaserat kakel, metall, laminat och MDF – utan att behöva slipa innan. Idealisk att 
använda i hus och lägenheter, sjukhus, skolor, butiker och restauranger. Denna 
mångsidiga kvist- och isoleringsgrundfärg kan användas över och under alkyd- och 
vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, brand- och vattenskador, 
ombyggnation och renovering. 

 

Teknisk data Ytfinish Matt 
 Kulör Kritvit 
 Lukt Svag 
 Brandfarlig Nej 
   
 VOC-halt 30 g/l 
 Kategori A/g 
 EU-gränsvärde 30 g/l (2010) 
 

Torktider vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet 
  
Dammtorr 25 minuter 
Övermålningsbar 45 minuter 
Försegling av fläckar 2 timmar 
Full vidhäftning 7 dagar 
 

Täckning Teoretisk täckförmåga 7-9 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering. 
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 Användningsområde 
  
Grundmåla Inhomhus Används som en heltäckningsgrund på träpanel, byggskivor, dörrar, karmar, PVC, 

plywood, betong, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor. 
Fläckvis 
grundmålning 

B-I-N Advanced är utmärkt för fläckvis isolermålning utomhus av kvistar, kåda, 
rostfläckar mm. B-I-N Advanced är också idealisk för fläckvis grundmålning inomhus 
på vattenfläckar och spacklade ytor. Notera att på fläckvis grundade områden där 
ytan är porös kan det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft. Detta gäller 
även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god 
täckkraft. 

Kvistar & kåda Isolera kvistar och kåda med en till två strykningar med B-I-N Advanced. Är träet 
nytt rekommenderas två strykningar. B-I-N Advanced är en syntetisk shel-
lackbaserad isoleringsgrundfärg – ingenting isolera kvistar så som syntetisk 
shellack. 

Försegling B-I-N Advanced tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en jämn finish 
med utmärkta överbyggande egenskaper. Färg får bättre täckning och enhetligare 
glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg. 

Fläck- & luktisolering B-I-N Advanced isolerar fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, rost, mögel, krita 
och läppstift. B-I-N Advanced är också en enastående luktförsegling och isolerar alla 
typer lukt inklusive lukt från brandskador, rök, cigarr & cigaretter, mögel, djururin, 
lukt från eldstäder och värmepannor. 

 

Ytförberedelser Ytan skall vara ren, torr och fri från föroreningar, mögel, rost och löst sittande färg 
som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt 
rengöringsmedel eller lösningsmedel och skölj noggrant. 

 

Applicering  Skaka eller rör om innan användning. Applicera med pensel, roller eller spruta (följ 
spruttillverkaren anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 
1700-2200 P.S.I). Förtunna inte mer än 8% vatten. Applicera när luft- och 
yttemperatur är mellan 10°C till 32°C med en relativ luftfuktighet mindre än 85%. 
Applicera mer på ytor med lukt- och fläckproblem. 
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Brytning B-I-N Advanced kan brytas med upp till 16 ml universell brytfärg per liter. 
Färgbrytning mot samma kulör som täckfärgen har, hjälper till att täcka slutfärgen 
bättre. 

 

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 rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. 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 som heltäckningsgrund utomhus eller överdrivet fuktiga 

områden eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider 
 

Storlekar Zinsser B-I-N finns i 1,0 liters, 3,8 liters och 10 liters förpackning. 
 

Artikel nr Storlek Artikel nr Antal i förpackning 
 1.0 liter 831012 6 
 3.8 liter 831013 2 
 10 liter 831015 1 
 

 

 

 

 

 

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. 


