
Hybridträskyddet kombinerar de bästa egenskaperna från de traditionella vatten- och oljebaserade produkterna. Hybriden tränger 
djupt in i träverket som oljebaserade varianter, men har samtidigt en flexibel yta som de vattenbaserade. Dessutom utmärker hybrid-
en sig med extra lång hållbarhet.
Träskyddet är ett supertäckande, dropp- och stänkfritt träskydd för användning utomhus.

Träskyddet används för färgförändring och underhåll av allt yttre träverk. Används för dörrar, fönster, staket, carports och liknande 
Slitna ytor bör grundas med lämplig grundolja. Träskyddet används för ytterligare behandling av trä som är impregnerat eller grundat 
med grundolja, samt för trä som tidigare behandlats med oljebaserat träskydd som är fritt från tjära och bitumen. Skyddar mot väder 
och motverkar mögelattacker. Slutresultatet blir en väderbeständig, robust och halvblank yta. Perfekt för färgförändringar, även från 
mörka till ljusa färger.

Förbrukning:   3–10 m²/l.
Torktid:    Ca 6 timmar vid 20 grader och 50 % relativ luftfuktighet.  
   Genomtorr efter ca 1 vecka. Kan variera beroende på trätyp.
Utspädning:   Får inte spädas ut
Applicering:   Pensel eller rulle.
Rengöring:   Vatten
Förvaring:   Svalt, torrt och frostfritt. Otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:  Inte under +5°C.
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COATING THE FUTURE

Träet måste vara torrt och fritt från smuts och växter. Fukthalten i träet vid tidpunkten för behandlingen får inte vara högre än 15 % 
och temperaturen måste vara över +5°C. Det rekommenderas att man använder en fyllig pensel för applicering. Optimalt skydd up-
pnås med hjälp av flera tunna lager. Omrörs försiktigt innan och under användning. Får inte spädas ut Ändträ måste vara mättat och 
kan kräva flera applikationer. Kom ihåg att alltid provmåla innan applicering.

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

HELTÄCKANDE HYBRIDTRÄSKYDD

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/f (VB)): 130 g/l.

Om läkarvård behövs, ta med behållaren eller etiketten.
Förvaras otillgänglig för barn.
Undvik utsläpp i miljön.
Innehållet/behållaren kasseras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
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