
Vara Data Sheet

Natural Wood Boat Varnish
Flügger Natural Wood vörur eru ætlaðar til umhirðu og viðhalds á
náttúrulegum við. Þær halda viðnum líflegum og vernda hann ásamt því að
viðhalda uppbyggingu og viðarmynstri sýnilegu.

Vörulýsing
Natural Wood Boat Varnish er urethane alkýð lakk sérstaklega til
meðferðar á viði. Býður upp á öflugt yfirborð gegn veðri og salti. Natural
Wood Boat Varnish er aðgengilegt hálf-gljáa eða gljáandi.

Notkunarmöguleikar

Innan- og utandyra til að lakka við.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. 

Meðhöndlun

Hreinsið áður lakkað yfirborð með Natural Wood Cleaner.
Áður lakkaðir fletir eru slípaðir þar til þeir eru mattir.
Þurrkaðu með þurrum klút.
Ómeðhöndlaður viður, úti, grunnaður með Flügger 01 Wood Tex Classic Grunnolíu.
Besti árangurinn næst með 3 umferðum fyrir notkun.

Notkun

Borið á með pensli.
Eftir grunninn skal fara 4 umferðir af óþynntu Natural Wood Boat Varnish.
Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Væntanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljáa og klára.
Yfirborðsþolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.
Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.
Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

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.



Vara [9]

Gljái Gljáandi;Hálf-gljáa

Eðlisþyngd (kg/l) 0.90

Þurrefnisinnihald vigt % 46

Þurrefnisinnihald rúmmál % 40

Efnisnotkun (m²/ltr.) 10

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

Loftraki Hámarks loftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 4

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 24

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

þynning Má ekki þynna

Þrif á verkfærum o.s.frv. Penslahreinsir

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu
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