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ONE 
Transparent 

Nordsjö One Transparent är en självrengörande, halvmatt
fasadlasyr, som framhäver träets struktur och ger en vacker
finish. 
Nordsjö One Transparent  har ett extra bra skydd mot väder och
vind genom en unik teknologi som ger en vatten och
smutsavvisande samt självrengörande yta. Nordsjö One
Transparent har ett inbyggt UV filter som förebygger
sprickbildning. Nordsjö One Transparent är avsett för utomhus
användning.
Nordsjö One Transparent  skall alltid pigmenteras.
Till fönster, timmerstugor samt kalla konstruktioner
rekommenderar vi Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent
Exterior.
 
Behandling
Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
 
Nymålning
1. Nytt trä ska impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil
BPR.
2. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Transparent
 
Ommålning
1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Vid påväxt av
mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Hustvätt.
Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen
fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor
mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort
till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med  Nordsjö Tinova Wood
Base Oil BPR.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Transparent .
 
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt
solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta
timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Halvmatt
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: Nymålning 6-8m2/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m2/l
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Baser: BC, 348 Walnut, 361 Black, 362 Black &
Brown
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 95g/l
 
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
 
Denna deklaration gäller BC. För andra kulörer
kan siffervärdena variera.
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