
Hybrid træbeskyttelse kombinerer de bedste egenskaber fra de traditionelle vand- og oliebaserede produkter. Hybriden trænger dybt 
ind i træværket som den oliebaserede, men har samtidig en fleksibel overflade som den vandbaserede. Derudover udmærker hybriden 
sig med ekstra lang holdbarhed. 
Træbeskyttelsen er til udendørs brug og må ikke anvendes indendørs (pga. indholdet af fungicid). Anvendes udendørs på al slags 
træ, såvel nyt som gammelt, tryk- eller vakuumimprægneret. Anvendes til døre, vinduer, hegn, gavle, stern, havemøbler mv., hvor det 
beskytter træet i dybden samt på overfladen mod misfarvninger mv.

Inden påføring af træbeskyttelsen skal træet være rent, tørt samt fri for alger, smuds mv. Træbeskyttelsen skal omrøres grundigt inden 
og under brug, og skal påføres træet i rigelig mængde 1-2 gange. Påfør træbeskyttelsen med pensel el. sprøjte. Hvis der skal anvendes 
flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne eller skarv.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

Rækkeevne:    8 - 10 m² pr. ltr.

Tørretid:    3 - 8 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Overmalbar:    Efter 6 timer

Påføring:    Pensel eller rulle

Rengøring:    Vand

Opbevaring:    Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.

Arbejdstemp.:    Ikke under +5°C.
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COATING THE FUTURE

TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE HYBRID 

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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