
Träskydd är en alkydfärg för utomhusbruk. Den är lätt att applicera och tränger in i träet. Träskyddet har en hög
täckförmåga och ljusbeständighet, och är därför särskilt lämplig för träfasader, fönster, karmar, räcken och andra träytor som
utsätts för väderpåverkan.

Förbrukning:   Ohyvlat trä: 5–7 m²/l. Hyvlat trä: 7–9 m²/l. Tidigare målat trä: 6–10 m²/l.
Torktid:    Ca 12 timmar vid 20°C.
Övermålning:   Efter ca ett dygn.
Applicering:   Pensel, rulle eller spray.
Rengöring:   Vatten
Arbetstemperatur:  Inte under +5°C.
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COATING THE FUTURE

Tidigare behandlade ytor skrubbas med en stålborste och rengörs noggrant. Skölj med rikliga mängder vatten, så att alla rester från
rengöringsmedlet avlägsnas. Underlaget måste vara helt torrt innan det målas. Alla ytor ska behandlas med grundolja om
det är nödvändigt. Detta är enklast att göra innan eventuell montering. Två lager av träskyddet ska appliceras.
Produkten rekommenderas inte för ytor som tidigare har behandlats med akrylfärg, på grund av vidhäftningsproblem. Nytt trä
behandlas med grundolja och slutligen med två lager träskydd.

OBS! Nytt obehandlat trä bör behandlas senast 14 dagar efter montering. Måla aldrig i direkt solljus eller i slutet av dagen då
det finns risk för dagg. Om flera spannar ska användas, kan innehållet med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet 
avbryts, bör detta göras i ett hörn.

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.

TRÄSKYDD HELTÄCKANDE OLJABASERAT

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.

ÖVRIGA MÄRKNINGAR


