
Produktdatablad

Natural Wood Boat Varnish
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ.
Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning
forbliver synlig.

Egenskaber
Klar urethanalkydlak til lakering af træ. Giver en robust, vejr- og
saltvandsbestandig overflade. Fås i halvblank eller blank.

Trælak

Robust overflade

Fås i halvblank eller blank.

Anvendelse

Inden- og udendørs til lakering af træ.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. 

Behandling

Rengør tidligere lakkerede overflader med Natural Wood Wood Cleaner.
Tidligere lakerede overflader matslibes.
Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Ubehandlet træ, udendørs, grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
Det bedste resultat opnås ved 3 behandlinger inden ibrugtagning.

Påføring

Pensel. 
Efter grunding påføres 3 lag ufortyndet Natural Wood Boat Varnish.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs og blank overflade som fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. 
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter påføring af lak.



Produkttype [9]

Glans Blank;Halvblank

Massefylde (kg/l) 0.90

Tørstof vægt (%) 46

Tørstof vol. (%) 40

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 4

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Mineralsk terpentin

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
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