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laserande grundfÄrg

FÅRGTYP Vattenburen, alkyd/akrylbaserad, snabbtorkande och laserande grundfÄrg som Är avsedd fÅr industriell
applicering. FramhÄver trÄets naturliga ytstruktur.

ANVÅNDNING Industriell ytbehandling av trÄfasader och trÄhuselement.
Innan produkten tas i bruk bÅr fÄrgtillverkaren kontaktas fÅr att fÅrsÄkra att produkten lÄmpar sig fÅr
objektet i frÇga.

SPECIALEGENSKAPER Skyddar virket innan det tÄckmÇlas pÇ byggnadsplats eller vid fabrik. Det Är dock skÄl att gÅra
tÄckmÇlningen sÇ snart som mÅjligt, senast pÇfÅljande sommar.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 23 É2 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

ca 270 g/l

ca 3 g/l

Praktisk fÄrgÇtgÇng ca 5 - 10 mÑ/l

Torktid, +23ÉC / 50 % RH
- behandlingstorr
ÑvermÇlningsbar

efter ca 30 min
efter ca 2 h

Ökad skikttjocklek och hÅgre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet fÅrlÄnger i allmÄnhet torkningen.

FÅr forcerad torkning begÄr instruktioner av fÄrgtillverkaren.

FÖrtunning och rengÖring av
redskap

Kan fÅrtunnas 0 - 10 % med vatten. Arbetsredskapen rengÅrs med vatten.

KulÖrer Laserande trÄskyddskulÅrer.

SKYDDSMÅRKNING Se sÄkerhetsdatabladet.

VÄnd
OBS! PÇ grund av risken fÅr sjÄlvantÄndning skall spill, sprutdamm och av produkten fÅrorenade
trasor, trassel mm. fÅrvaras pÇ brandsÄker plats i lufttÄta behÇllare, alternativt bÅr avfallet brÄnnas.
IndrÄnkning i vatten rekommenderas ocksÇ. (Se sÄkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)
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BRUKSANVISNING
Ytans fÖrbehandling Ytan skall vara ren och torr.

TrÄets fukthalt bÅr vara under 20 %.

AppliceringsfÖrhÇllanden Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Åver +15ÜC och den relativa
luftfuktigheten under 80 %.

Applicering FÄrgen omblandas vÄl fÅre anvÄndningen.
FÄrgen appliceras med undertrycks- eller borstmaskin, spruta eller pensel.

GrundfÄrgen kan appliceras 1 eller 2 gÇnger, ca 100 g/mÑ /skikt.

ÑVRIG INFORMATION LagringsbestÄndigheten anges pÇ etiketten. BÅr lagras i tÄtt fÅrsluten fÅrpackning. LÄmpligaste lagringstemperatur Är
+10ÜC - +25ÜC.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÇ laboratoriefÅrsÅk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÅr att produktens kvalitet ÅverensstÄmmer med vÇrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÅr den utfÅrda mÇlningsbehandlingen, dÇ denna i hÅg grad Är beroende av fÅrhÇllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÅr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÅr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÅrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÅdvÄndiga kunskaper fÅr att handha produkten pÇ ett bÇde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos.com.


