Tinova Wood Base Oil BPR

Produktbeskrivelse
Tinova Wood Base Oil BPR er en ikke filmdannende grundingsolie, der
trænger dybt ind i træet og hindrer fugtindtrængning, samt stabiliserer
træets bevægelser og minimerer risikoen for revnedannelser.
Må kun anvendes på udendørs træ over jord, i brugsklasse 2 og 3 jf.
DS/EN335-1, som forebyggende behandling mod råd og træødelæggende svamp. Alt anden anvendelse er forbudt med mindre der foreligger speciel tilladelse. Det behandlede træ skal overfladebehandles
inden max 2 uger med træbeskyttelse eller maling og overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.
Tinova Wood Base Oil BPR er et træbeskyttelsesmiddel (PT8).
BPR reg. Nr. 5402.
Behandling
Underlaget skal være rent, tørt (max 16 % fugtighed) og fast, samt fri
for begroningsvækst , som skimmel, alger og mos.
Nyt og ubehandlet træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Herefter
grundmales alle flader med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales
normalt 2 gange med Tinova transparente eller dækkende træbeskyttelser.
Tidligere malede flader vaskes med grundrens. Løstsiddende malinglag afrenses. Nedbrudt gråtræ slibes til rent frisk træ fremkommer.
Blanke flader matslibes, grundmales og færdigmales som nævnt
ovenfor.
Produktet omrøres omhyggeligt inden brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til regn eller dugdannelse indenfor 6 timer
efter påføring. Mal ikke under +5°C og/eller ved høj relativ fugtighed
(>80%). Sørg for at åbnede spande genlukkes forsvarligt. Tom emballage og flydende rester afleveres til den kommunale modtageordning.
Holdbarhedsdato: Se låget.
Sikkerhed og miljø
Må ikke anvendes på træværk, der kommer i direkte berøring med
fødevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ
må indendørs kun bruges i forbindelse med behandling af vinduesrammer og yderdøre. For at beskytte organismer, der lever i vand, må
midlet ikke anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb,
søer m.v.) - Det behandlede træ skal efterfølgende overfladebehandles med træbekskyttelse eller maling og overfladebehandlingen skal
løbende vedligeholdes. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
- Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning for kemikalier. - Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan
der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig
ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn
og øjenværn under anvendelsen. For mere information se
sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

TEKNISKE DATA
Type: Alkydolie, modificeret træbeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.
Anvendelsesområde: Kun udendørs over jord.
Rækkeevne: Ca. 5 m²/liter. Forbrug: 200 ml/pr. m²
Rækkeevnen afhænger af underlagets porøsitet/
sugeevne
Tørretid v. 23°C/50% RF/Overfladetør: 4 timer
Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 24 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Produktet er brugsklart og skal ikke
fortyndes
Emballage størrelse: 1L, 2.5L og (10L, KUN FOR
ERHVERSMÆSSIG BRUG)
Rengøring af værktøj: Penselrens/vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
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andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker
brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af
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