
 
 
 

 
 

 
 

PRODUKT 92. 
ES/VFR 

KLAR / HVIT BRANNHEMMENDE MALING 
 
 

ES/VFR Klar / Hvit Brannhemmende maling/lakk er anvendelig og lett å bruke. 

ES/VFR brukes på trebaserte produkter som for eksempel gran og sponplater. 

Kontakt Biokjemi Norge for mer informasjon. 

Produktet tilfredsstiller klassifisering B s1 d0, EU Standard EN13501-1:2007 

+A1:2009/ EN ISO11925-2: 2010/ EN 13823: 2014. ES/VFR brukes innvendig med 

Sherwin Williams Top coat ED 1143 LAQVA som toppstrøk. 

 

Klargjøring  

Sørg for at overflaten er tørr, ren og støvfri før ES/VFR påføres.ES/VFR må røres 

grundig før bruk (3-5 min med mikser) og rør regelmessig under påføring. 

 
Påføring 
ES/VFR kan påføres med pensel, rulle eller sprøytes. Kan tynnes med 5-10 % i vann. 
Bør oppvarmes til romtemperatur, eller maks til 35 °C. 
For å oppnå klassifisering som nevnt over må det påføres to strøk med en dekning 

på. 12m² pr. liter. Eller 2 x 85μ. Hvert strøk vil ta fra 1-4 timer å tørke, avhengig av 

luftfuktighet og varme. Ved høy luftfuktighet kan overflaten bli hvit, lakken må da 

tørke til den blir klar før neste strøk kan påføres.  

 

Dekkevne: ES/VFR for å tilfredsstille B s1 d0 skal produktet legges i to strøk a 2x85μ 
ved bruk av rull eller pensel. Ved sprøyting kan man legge 1 strøk med 170μ. 
Tilsvarende 5-6 m2 pr. liter totalt for 2 strøk.  
Det er påkrevd at ES/VFR påføres et beskyttende toppstrøk. For ytterligere 

informasjon kontakt Biokjemi Norge AS for råd og veiledning. 

 

 

Hudkontakt: Skylle grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, 
klokker og liknende. Vask med mye såpe og  



vann før produktet tørker. Ved tvil eller ved vedvarende 
symptomer - søk legehjelp. 
 

Øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg  
gjøre; Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis besvær 
vedvarer. 
 

Innånding: Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig åndedrett. 
Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile,  
helst i bekvem halvsittende stilling. Legebehandling ved 
åndedrettsbesvær. 
 

Svelging: Gi noe å drikke, for eksempel vann, melk, saft. Ikke 
fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen  
for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle. 
 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
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Biokjemi Norge AS 
Postboks 45 NO 
4705 Øvrebø 
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web: www.biokjemi.no 
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