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ISO WOOD Primer W11

Iso Wood Primer W11 er godkendt af Miljøstyrelsen til bekyttelse af nyt og gammelt træ. Produktet er baseret på naturlige alkydolier 
emulgeret i vand og tilsat effektive midler mod råd, trænedbrydende svampe, samt blåsplint. Alkydolien gør at aktivstofferne fixeres i 
træet, samt at træet bevarer sin naturlige formstabilitet og modstandsevne mod regn, fugt, sol og vejrliget.
Iso Wood Primer W11 bruges til alle typer udvendig træværk såsom facadebeklædning, stern og gavle over jord, samt til vinduer, døre 
og spær, hvor der kræves effektivt og vedvarende beskyttelse af træet.
Vedligeholdelse sker med Iso Wood Grunder W60 halvdækkende, Iso Wood TopCoat W90 heldækkende eller lignende langtidshold-
bar kvalitets træbeskyttelse.

Produkttype:
Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt 
og gam- melt træ. Beskytter forebyggende mod svamp, råd og 
blåsplint.

Påføring:
Med pensel, ved rullepåføring, sprøjtning, dypning og flow-coat-
proces i dossering på 180-220 ml/m2, samt trykimprægnering i 
dossering på 39,2- 47,0 kg/m3. Temperaturen skal ved påføring 
og tørring være over 5° C og den relative luftfugtighed under 
80%.

Forbrug:
3-5 m2/ liter, afhængig af træets sugeevne.

Tørretid:
Berøringstør: Ca. 1-2 timer. 
Overmalbar: Ca. 24 timer. 

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE

Rengøring af værktøj:
Vand og sæbe.

Overfladebehandling:
Overflader af Iso Wood Primer W11 behandlet træ, som 
udsættes for vejr- ligets påvirkninger, skal beskyttes med en 
overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til 
producentens anvisninger.

Opbevaring:
Frostfrit og tæt tillukket.

Bortskaffelse:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for 
farligt affald. Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommu-
nale affaldsregulativer.

YDERLIGERE INFO

Træbeskyttelsesmiddel (PT8)
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 3 JF. DS/
EN335-1
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ISO WOOD Primer W11

SIKKERHEDSDATA

FORSIGTIG:
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virk- ninger (H412). Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler for arbejdets 
udførelse og personlige værnemidler.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsan- visning. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes
i brugsklasse 3 jf. DS/EN 335-1. Må kun anvendes i dos- sering på 180-220 ml/m2 ved pensling, rullepåføring, sprøjtning, dypning og 
flow-coat proces samt 39,2-47,0 kg/m3 ved trykimprægnering. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dos-
eringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foder-
stof- fer. Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og 
yderdøre. Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel maling. Overflade- behandlingen skal løbende vedlige-
holdes. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Supplerende forskrifter ved erhvervsmæssig anvendelse:
Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at fore-
bygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Træbeskyttelsesmiddel BPD-nr. 616-4. Aktivstoffet er godkendt efter biocidforordningen. Midlet er godkendt efter Miljøministeriets 
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder IPBC. Kan udløse en allergisk reaktion.

Analyse:
IPBC   0,75 % (7,6 G / L) 
Propiconazol  0,24 % (2,4 G / L)
 
MAL-kode(1993): 00-1


