
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 avsett för utomhusbruk och får inte användas inomhus (på grund av innehållet av fungicid). Används utomhus på alla 
typer av trä, både nytt och gammalt, samt tryck- eller vakuumimpregnerat. Används för dörrar, fönster, staket, gavlar, tak, trädgårds-
möbler osv., där det skyddar träet på både djupet och ytan från missfärgningar och liknande.

Förbrukning:   8–10 m² per liter
Torktid:    3–8 timmar vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
Övermålning:   Efter 6 timmar
Applicering:   Pensel eller rulle
Rengöring:   Vatten
Förvaring:   Svalt, men torrt. Otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:  Inte under +5°C.
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COATING THE FUTURE

Innan träskyddet appliceras måste träet vara rent, torrt och fritt från alger, smuts osv. Träskyddet bör omröras noga före och under 
användning, och ska appliceras på träet i riklig mängd, en till två gånger. Applicera träskyddet med pensel eller spruta. Om flera span-
nar ska användas, kan innehållet med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet avbryts, bör detta göras i ett hörn 
eller vid en skarv.

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.

TRANSPARENT TRÄSKYDD HYBRID

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


