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Produktbeskrivelse
Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og
utemøbler av trykkimpregnert treverk. Beisen trenger godt
inn i treverket og forhindrer fuktinntrengning og
oppsprekking. Tinova UV Super Terrace kan brukes
upigmentert, men pigmentert gir lengst levetid. Produktet
beskytter svært godt mot UV-stråler, noe som gjør at
treverket holder seg pent lengre.
Behandling
Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16
%-fukt).
Nytt tre
Nytt tre behandles 1-2 ganger med Tinova UV Super
Terrace, avhengig av treets kvalitet og sugeevne.
Tidligere behandlet tre
Tidligere behandlede flater rengjøres med Tinova Wood
Cleaner. Skyll godt – bruk rikelig med vann. Slip bort
gråtre. Påfør så 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace,
avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tørk bort
overskytende olje med en lofri fille da det ikke skal dannes
film.
Helse og Miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres
omgående etter maling. Flytende malingrester og
såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til
nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.
Se.www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Alkyd
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk, nymaling: 8-10 m2/l
Emballasje: 1, 2,5 og 5 liter
Base: BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Påfør
ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn
eller dugg de påfølgende 6 timer etter at du
har oljet. Påfør aldri oljen når temperaturen
er under +5°C eller ved høy relativ
luftfuktighet (>80 %).
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