
Produktbeskrivelse
Tinova Traditional Exterior er en heldækkende, alkydolie baseret 
træbeskyttelse beregnet til behandling af nye og tidligere behandlede 
træfacader udendørs. Tinova Traditional Exterior fremhæver træets 
struktur og giver en fyldig dækket og glat overflade.
Anvendes Tinova Traditional Exterior i system med Tinova Wood Base 
Oil og Tinova Primer Exterior kan behandlingen forventes en holdbar-
hed på op til 8 år.

Behandling
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for 
begroninger. Fritstående og ventileret udv. træværk må max. indeholde
16 vægt% fugt. Begroninger behandles med Original Husrens eller 
Tinova Wood Cleaner og afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres 
med Original Grundrens.

Nybehandling:
Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. 
For bedste resultat grundmales alle flader herefter med Tinova Primer 
Exterior. Der færdigmales 2 gange med Tinova Traditional Exterior.

Vedligeholdelse:
Tilsmudsede overflader rengøres med Original Grundrens og efterskyl-
les med rent vand. Begroninger behandles med Original Husrens eller 
Tinova Wood Cleaner og afrenses. Løstsiddende materiale afrenses. 
Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til træren overflade. Træ-
rene flader grundes med Tinova Wood Base Oil. Ved behov grundma-
les hele overfladen med Tinova Primer Exterior.
Der færdigmales 1-2 gange med Tinova Traditional Exterior.

Bemærkning
Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte 
solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer 
efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må mak-
simalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Alkyd
Glans: 30- halvmat
Rækkeevne ved nymaling: 4-6 m²/liter.
Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 12 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Temperaturforhold ved påføring:  Min +5°C. - Max 
+25°C i luft og underlag 
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt) 
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Mineralsk terpentin. Max. 10 %
Standard Farver/Baser:  BW, BM, BC, Red 334, 
Black 337
Emballage størrelse: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Rengøring af værktøj: Min. terpenting/penselrens 
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og 
tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 1-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt 
(kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indehol-
der max. 399 g/l VOC
 
Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre 
kulører kan værdierne variere. 


