
Hybrid træbeskyttelse kombinerer de bedste egenskaber fra de traditionelle vand- og oliebaserede produkter. Hybriden trænger dybt 
ind i træværket som den oliebaserede, men har samtidig en fleksibel overflade som den vandbaserede. Derudover udmærker hybriden 
sig med ekstra lang holdbarhed. 
Træbeskyttelse er en superdækkende, dryp- og stænkfri udendørs træbeskyttelse. 

Træbeskyttelse anvendes til farveskift og vedligeholdelse af alt udvendigt træværk. Anvendes til døre, vinduer, hegn, carporte 
og lign. Nedbrudte overflader bør grundes med en passende grundingsolie. Træbeskyttelse anvendes til viderebehandling af træ, 
der er imprægneret eller grundet med grundingsolie, samt til træ, der tidligere er behandlet med tjære- og asfaltfri oliebaseret 
træbeskyttelse. Beskytter mod vejrliget og hæmmer angreb af skimmel. Slutresultatet bliver en vejrbestandig, robust og halvblank 
overflade. Ideel til farveskift, selv fra mørke til lyse farver.

Rækkeevne:    3-10 m² / ltr.

Tørretid:    Ca. 6 timer ved 20 grader og 50% relativ luftfugtighed. Gennemtør efter ca. 1 uge. Kan variere  

    efter træsort.

Fortynding:    Må ikke fortyndes.

Påføring:    Pensel eller rulle.

Rengøring:    Vand

Opbevaring:    Køligt, tørt og frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Arbejdstemp.:    Ikke under +5°C
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COATING THE FUTURE

HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE HYBRID

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

Træet skal være tørt og rengjort for snavs og overfladebegroninger. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere 
end 15 % og temperaturen skal være over +5°C. Det anbefales at anvende en fyldig pensel til påføringen. Den optimale beskyttelse 
opnås ved at påstryge flere tynde lag. Omrøres let inden og under brug. Må ikke fortyndes. Endetræ skal mættes og kan kræve flere 
påføringer. Husk altid at foretage prøveopstrøg.

BRUGSANVISNING

VOC:    VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l. 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

ANDEN MÆRKNING


