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Produktbeskrivelse
Tinova Wood Base Oil BPR er en ikke-filmdannende
grunningsolje som trenger inn i treverket, og forhindrer
fuktopptak og reduserer risikoen for sprekker. Kun til bruk
over bakken som forebyggende behandling på tre mot
råtesopp og sopp. Kan bare brukes i bruksklasse 2 og 3 i
henhold til EN 335. All annen bruk er forbudt med mindre
det er tillatt spesifikt. Behandlet trevirke skal males på nytt
etter 24 timer. Malte overflater må vedlikeholdes
regelmessig. Tinova Wood Base Oil BPR er et
trebeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.
Behandling
Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16
%-fuktighetsinnhold).
Nymaling
1. Impregner med Tinova Wood Base Oil BPR på alle
treoverflater. Anbefalt mengde 200 g/m2 (5 m2/l) Påfør
til treverket er mettet.
2. Grunnmal hele overflaten med Tinova Primer Exterior før
du maler med Nordsjös dekkende maling, bortsett fra Pro
VX 2in1 og Nordsjös lasere.
3. Fullfør 2-3 ganger med en av Nordsjös dekkende maling
for trebeskyttelse.
Ommaling
1. Overflaten vaskes med Nordsjö Original husvask
konsentrert. Når mugg/alger dyrkes, må overflaten
behandles med vaskeprodukt i henhold til leverandørens
anvisning. La overflaten tørke før malerearbeidet fortsetter.
2. All gammel løs maling skrapes til rent og fast tre. Blanke
overflater mattslipes for å få god vedheft. Grått tre må
børstes til helt friskt tre.
3. Treflater og endekapp skal først impregnert med Tinova
Wood Base Oil BPR. Grunnmal deretter med Tinova Primer
Exterior. Hvis eksisterende malte overflater er porøs eller
smittende, må det grunnes med Tinova Primer Exterior.
Gjelder ikke når du er ferdig med Nordsjös dekkende
maling unntatt Pro VX 2in1 eller beis.
4. Avslutt 2-3 strøk med en av Nordsjös dekkende maling
eller beis.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Modifisert alkydolje
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 24 timer (skal
males på nytt)
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 5m2/l (200g/m2)
Emballasje: 1L, 2,5L og (10L kun for
profersjonelt brukk)
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke
i direkte sol eller ved mulighet for regn eller
dugg innen 6 timer etter påføring. Mal ikke
under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet
(>80 %).
Helse og Miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy
rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingrester og såpevann må ikketømmes i
avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no
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