Primex Grundolja
Trä Plus
Skyddar träet mot vattenupptag
Skyddar mot sprickbildning i både trä och färgskikt
Blåtonad - underlättar vid appliceringen
Primex Grundolja Trä Plus används för skydd av
skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä
utomhus. Produkten tränger väldigt lätt in i
träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot
vattenupptagning och minskad risk för
sprickbildning i trä och färgskikt. Primex
Grundolja Trä Plus är lätt blåtonad för att
underlätta under målning genom att visa vart
oljan redan applicerats.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 12 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C yttemperatur samt relativ fuktighet under 80
%.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Övermålningsbar efter 30 minuter.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
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Förberedelse av ytor
Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Ta
bort åldrat och grånat trä genom att borsta och slipa.

Applicera
Rör om väl före användning. Primex Grundolja Trä Plus
appliceras med en pensel tills trät är mättat. Eventuellt
överskott av olja torkas bort innan det torkar.

Viktigt
Primex Grundolja Plus ska inte användas på intakta
färgskikt eller laserade ytor.
Primex Grundolja Plus ska alltid övermålas.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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Besök www.beckers.se för mer information.

