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Tinova Transparent Exterior

Produktbeskrivelse
Tinova Transparent Exterior er en højteknologisk transparent
træbeskyttelse med lang holdbarhed, til behandling af
træfacader og andet udendørs træværk. Tinova Transparent
Exterior er specielt udviklet til det nordiske klima og indeholder et
unikt patenteret bindemiddel, der giver ekstra dyb indtrængning,
samt giver optimal holbarhed og beskyttelse af træet.
Anvendes Tinova Transparent Exterior i system med Tinova
Wood Base Oil BPR, resulterer det i en holdbarhed af
behandlingen i op til 8 år.
 
Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være
bæredygtigt for en malebehandling. Fritstående og ventileret udv.
træværk må max. indeholde 16 vægt% fugt. - døre og vinduer
maksimalt 12± 3 vægt% fugt.
 
Nyt/ubehandlet træ:
Nyt træ, trykimprægneret og vacuumimpr. træ grundes med
Tinova Wood Base Oil BPR. Der færdigbehandles normalt 2
gange med Tinova Transparent Exterior.
 
Tidligere behandlet træ:
Tidligere behandlede flader afrenses for løstsiddende
træbeskyttelse til fast underlag. Tilsmudsede flader rengøres med
Original Grundrens og efterskylles for sæberester. .Begroninger
behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader
matslibes. Smittende overflader vaskes og slibes til det er
smittefrit. Grånet nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bart træ
pletgrundes med Tinova Wood Base Oil BPR.
Der færdigbehandles normalt 2 gange med Tinova Transparent
Exterior.
 
Påføring
Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre
træbeskyttelse ved temperaturer under +5 ºC eller ved høj relativ
luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller
ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter
påføring. 
 
Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til lokal
modtageordning. - Ved slibning af overflader, samt fjernelse af
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der
dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig
ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som
åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se
sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

TEKNISKE DATA
Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Modificeret alkydemulsion
Glans: Halvmat
Rækkeevne ved nybehandling: 8-10 m²/liter.
Rækkeevne ved ombehandling: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max
+25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %.
Standard Farver/Baser: Base Clear,357 MERANTI
, 354 SILVERBIRCH , 348 WALNUT, 362
BLACK&BROWN, 361 BLACK
Emballage: 1-, 2,5- og 10 Liter
Rengøring af værktøj:Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-3
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt
(kat. A/e): 130 g/l (2010). indeholder max. 55 g/l
VOC.
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