ONE Transparent
Mars 2018

Produktbeskrivelse
Nordsjö ONE Transparent er en selvrensende, halvmatt
beis, som fremhever treets struktur, gir ekstra god
beskyttelse mot vind og vær, og resultatet blir en
enestående flott finish. Den er vannavvisende og
inneholder et UV-filter, som forebygger oppsprekking av
treverket. En unik teknologi sikrer en smutsavvisende og
selvrensende overflate.
Teknisk data

Behandling:
Underlaget skal være tørt (maks 16 % relativ fuktighet)
og godt rengjort. Nytt treverk: Nytt ubehandlet tre
impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmal 2
strøk med Nordsjö One Transparent. Tidligere beiset:
Tidligere beisede flater vaskes og etterskylles.Blanke
flater slipes matt. Løstsittende beis og maling og gråtre
skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med
Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Nordsjö
ONE Transparent 2 ganger. Rør godt om i spannet før
bruk. Mal ikke i direkte sol, under + 5°C eller ved en høy
relativ luftfuktighet > 80 %).

Helse og miljø:

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl/Alkyd
Glans: Halvmatt 30
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk, nymaling: 6-8 m²/l
Forbruk, ommaling: 8-10 m²/liter
Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Baser: BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 2 g/l.

Lukk spannet ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig beis
fra penselen før rengjøring. Flytende beisrester,
rensevæske og tomemballasje leveres til nærmeste
miljøstasjon.
Se: www.tomtogtort.no

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00
Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.
påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at
siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er
varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies
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