
Træbeskyttelse er en alkydmaling til udendørs brug. Den er let at påføre og trænger godt ind i træet. Træbeskyttelse har en høj 
dækkeevne og lysægthed, og er derfor specielt velegnet til træfacader, vinduer, karme, rækværk og andre overflader af træ, der er 
udsat for vejrpåvirkning.

Tidligere behandlede overflader afrenses med en stålbørste og rengøres grundigt. Skyl med rigeligt vand, således at alle rester af 
rengøringsmidlet er fjernet. Underlaget skal være fuldstændigt tørt, før der males. Alle flader behandles med grundingsolie om 
nødvendigt. Dette er mest enkelt at gøre inden evt. opsætning. Færdigbehandling foretages med 2 gange påføring af Træbeskyttelse. 
Produktet anbefales ikke til overflader der tidligere har været behandlet med acrylmaling, pga. vedhæftningsproblemer. Nyt træ 
behandles med grundingssolie og til sidst med 2 påføringer af Træbeskyttelse.

OBS! Nyt ubehandlet træ, bør behandles senest 14 dage efter opsætningen. Mal aldrig i direkte sollys eller sidst på dagen, hvor der 
er risiko for dug. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal 
dette gøres i et hjørne.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

Rækkeevne:    Uhøvlet træ: 5 - 7 m²/ ltr. Høvlet træ: 7 - 9 m²/ ltr. Tidl.malet træ: 6 - 10 m²/ ltr.
Tørretid:    Ca. 12 timer ved 20°C.
Overmalbar:    Efter ca. 1 døgn.
Påføring:    Pensel, rulle eller sprøjte.
Rengøring:    Vand
Arbejdstemp.:    Ikke under +5°C.
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COATING THE FUTURE

TRÆBESKYTTELSE HELDÆKKENDE OLIEBASERET

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

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

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå udledning til miljøet.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
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