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kantfÄrg
FÅRGTYP Vattenburen akrylatfÄrg.

ANVÅNDNING AnvÄnds fÅr mÇlning av kanterna pÇ filmbelagd plywood och spÇnskiva. AnvÄnds ocksÇ fÅr att
skydda ÄndtrÄ.
Innan produkten tas i bruk bÅr fÄrgtillverkaren kontaktas fÅr att fÅrsÄkra, att produkten lÄmpar sig fÅr
objektet i frÇga.

SPECIALEGENSKAPER FÄrgen Är ytterst elastisk och den har lÇg permeabilitet fÅr vatten. VÄderbestÄndigheten Är god.

TEKNISKA DATA

Torrhalt ca 43 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

ca 650 g/l

ca 0 g/l

Teoretisk dryghet 8 mÄ/l (vÅtfilm 125 Çm, torrfilm 55 Çm)

Torktid, +23ÇC, relativ fuktighet 50 % (glas 120 Ém)
- dammtorr
- klibbfri

ÑvermÖlningsbar

efter 1 h
efter 1 h 20 min

Torktiderna Ér riktgivande, dÅ produkten Ér avsedd att anvÉndas pÅ trÉbaserade underlag.

efter 2 h

FÜrtunning och rengÜring av
redskap

Vatten

Glans Halvmatt

KulÜrer Vit, svart och brun. Ñvriga kulÖrer enligt Överenskommelse. FÉrgen ingÅr i
Teknomix-nyanseringssystemet.

VÄnd
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BRUKSANVISNING
Ytans fÜrbehandling Ytan skall vara ren och torr.

TrÉets fukthalt bÖr vara under 20 %.

AppliceringsfÜrhÖllanden Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och fÉrgens temperatur vara Över +5ÜC och den relativa
luftfuktigheten under 80 %.

Applicering FÉrgen omblandas vÉl fÖre anvÉndningen.

FÉrgen appliceras med spruta.

FÉrgen appliceras i 2 - 3 skikt med torkning mellan skikten.

LAGRING FÖrvaras frostfritt. LÉmpligaste lagringstemperatur Ér +10 - +25ÜC.

Databladets uppgifter Ér riktvÉrden som grundar sig pÅ laboratoriefÖrsÖk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÖr att produktens kvalitet ÖverensstÉmmer med vÅrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÉremot inte fÖr den utfÖrda mÅlningsbehandlingen, dÅ denna i hÖg grad Ér beroende av fÖrhÅllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÖr skador som uppkommit pÅ grund av felaktig anvÉndning av fÉrgprodukten. Produkten Ér uteslutande avsedd fÖr yrkesmÉssigt bruk. Detta
fÖrutsÉtter att anvÉndaren besitter nÖdvÉndiga kunskaper fÖr att handha produkten pÅ ett bÅde tekniskt och arbetarskyddsmÉssigt riktigt sÉtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÉkerhetsdatablad och systemblad finns pÅ vÅra hemsidor www.teknos.com.


