
ISO WOOD Industrial Grunder W40 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som 
vinduer, døre, facade og gavlbeklædninger mv. 

Forbehandling:
Træet skal være rent og frit for træstøv og snavs. Træets fugtind-
hold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 16%.
Alt gran- og nåletræ til udendørs brug bør enten vakuumim-
prægneres eller behandles med et træbeskyttelsesmiddel, inden 
påføring af ISO WOOD Industrial Grunder W40.

Påføringsforhold:  
Produktet leveres klart til brug. 
Produktet skal omrøres grundigt før brug.
Lagtykkelse: ca. 100-115 μm (våd)
Optimal temperatur for produkter og omgivelser: 16-23 °C
Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 -55%
Det anbefales altid inden for kort tid at efterbehandle de 
grundede emner, inden udsættelse for vejrliget.  

Bindemiddel:     Syntetisk bindemiddel

Tørstof:     35-55% w/w, alt efter farve 

Viskositet:    14-15 s i DIN cup 4 mm ved 20 °C

Teoretisk forbrug:   Ca. 10 m2/l

     Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetoden. 

Standardfarver:    Ral 9010-hvid, Ral 9005-sort, Ral 7016-antrazit (alle Ral farver kan laves efter aftale) 

Emballagestørrelse:   20, 100 l

VOC indhold:     max 30 g/l

Obevaring:      Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C.

Holdbarhed i uåbnet emballage:   2 år - begrænset holdbarhed efter åbning. 

     Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.
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COATING THE FUTURE

ISO WOOD -  Industrial Grunder W40

Påføringsmetode: 
Industriel påføring, som f.eks. flow coat, sprøjtning, 
børstemaskine,  eller ved dypning. 

Tørretider:
Bestemt ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed:
Håndteringstør: 1-2 timer 
Genbehandlingstør: 2-3 timer
Afhænger af den påførte mængde samt temperatur og luftens 
fugtighed, samt ventilation under tørreprocessen.
Men ved rette forhold herunder påførring i industrielle anlæg, 
kan tørretiden nedsættes til minutter, således at træet kan 
males, tørre og stables i en kontinuerlig proces.

Rengøring: 
Udstyret rengøres med vand.

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.


