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Nordsjö Tinova 
UV Super Terrace

 
 
 
Tinova UV Super Terrace är avsedd för terrasser och utemöbler
av tryckimpregnerat virke. Oljan tränger väl in i underlaget och
förhindrar fuktinträngning och sprickbildning. Tinova UV Super
Terrace kan användas opigmenterad men som pigmenterad har
den längst livslängd. Produkten skyddar mycket bra mot UV-
strålar vilket gör att livslängden blir ännu längre..
 
Behandling
Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.
 
Nymålning:
Nytt trä slipaslätt för attolja lättare skall tränga in i träet sedan
behandlas med Tinova UV Super Terrace 1-2 strykningar
beroende på insugning i träet.
 
Ommålning:
Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts
med Terrass & Möbeltvätt. Slipa bort gråträ och skölj bort
tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet
med Tinova UV Super Terrace. Det är viktigt att torka bort
överskott av oljan då den ej får bilda film.
 
Övrigt
Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för
regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig
under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd
Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel roller
Färgåtgång: 8-10m2/l
Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter
Bas: BC
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
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