
Vara Data Sheet

Natural Wood Eðaltréolía Classic
Flügger Natural Wood vörur eru ætlaðar til umhirðu og viðhalds á
náttúrulegum við innandyra. Þær halda viðnum líflegum og vernda hann
ásamt því að viðhalda uppbyggingu og viðarmynstrinu sýnilegu.

Vörulýsing
Vönduð veðurþolin olía, sem veitir gljáandi meðferð. Inniheldur útblámasíu
sem ver viðinn fyrir upplitun af völdum skaðlegra geisla sólarinnar. Kemur í
veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

Útblámasía

Vönduð

Gljáandi

Notkunarmöguleikar

Tekk, mahóníviður og annar eðalviður innan- og utandyra.
Til dæmis, útihurðir og bílskúrshurðir.

Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, traust og henta fyrir yfirborðsmeðhöndlun. 

Meðhöndlun

Viðarbletti, málningu og rotnaðar viðartrefjar ætti að þrífa að fullu með hreinsun og pússun.
Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Deck Cleaner. 
Þörunga, myglu og mygluvöxt ætti að fjarlægja með hreinsun með Façade Algae Remover.
Pússið ójöfn yfirborð þar til áferð verður jöfn. 

Notkun

Pensill eða rúlla. 
Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.
Berið blautt á blautt, ljúkið með því að nota pensil í sömu átt.
Endurtakið sömu meðhöndlun þar til viðurinn er orðinn mettaður og virðist sléttur án myndunar lakkhúðar.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. 
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið. 
Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

Væntanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem auðkenna viðarmynstrið.
Áætluð ending er eitt ár.
Ending yfirborðsins fer eftir gæðum viðarins, uppbyggingu, aðferð og gæðum vinnunnar og útsetningu. 
Áætluð ending getur því verið styttri eða lengri en gefið er upp. 



Vara Tréolía

Gljái Gljáandi;90

Eðlisþyngd (kg/l) 0.92

Þurrefnisinnihald vigt % 57

Þurrefnisinnihald rúmmál % 50

Efnisnotkun (m²/ltr.) 10

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun Min. +5°C

Loftraki Hámarksloftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 4

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 12

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

þynning Terpentína

Þrif á verkfærum o.s.frv. Penslahreinsir

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með penslahreinsir. Ekki hella leifum málningar í niðurfall. Farið
með þær í endurvinnslustöð. Lágmarkið málningarúrgang með því að reikna út fyrirfram hversu mikla málningu þarf. Geymið
málningarafgang á viðeigandi hátt svo hægt sé að nota hann síðar, sem dregur úr umhverfisáhrifum.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Notkun með bursta/rúllu: Öryggisgleraugu og hanskar. Pússun: Öndunarhlíf.

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2020


