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Nordsjö Tinova
Excellent Exterior

Nordsjö Tinova Excellent Exterior är en Täcklasyr. Som är en
täckande akrylat/alkyd färg som framhäver ytans trästruktur.
Om färgen appliceras och underhålls enligt anvisningar för
nytt/obehandlat trä kan NordsjöTinova Excellent Exterior
skydda mot väder och vind i upp till 14 år.
Nordsjö Tinova Excellent Exterior kan med fördel användas på
industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga
panelbrädor behandlade enligt CMP regelverk.
Behandling:
Underlaget ska vara fast, torrt (max 16% fuktkvot) och väl
rengjort från fett, smuts och påväxt med avsett tvättmedel.
Trärena hyvlade ytor ska ruggas upp med ett sandpapper och
vassa kanter rundas av.
Nytt/obehandlat trä:
Impregnera först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
Grundmåla 1 gång med Nordsjö Tinova Primer Exterior
och färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.
Tidigare behandlat trä:
Målade/laserade ytor tvättas och eftersköljs med avsett
tvättmedel. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort.
Blanka/hårda ytor mattslipas.
Trärena ytor impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil
BPR och grundmålas 1 gång med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
Färdig målas sist 2 gånger med Nordsjö Tinova Excellent
Exterior.
Industriellt grund och mellanstrukna paneler:
Grundmålad panel färdig målas 2 ggr med Nordsjö Tinova
Excellent Exterior.
Grundmålad och mellanstruken panel färdig målas 1-2 ggr
med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.
Övrigt
Måla inte i direkt solsken, under +5 °C eller vid en hög relativ
fuktighet (>80%). Vid lägre temperatur än 23 °C samt vid högre
luftfuktighet än 50% förlängs torktiden. Rör om noga i burken.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat/alkyd
Glans: 25
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timmar
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 4-6m2/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m2/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Baser: BW, BC, 334 Red, 337 Black
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d)130g/l Innehåller Max 20g/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 vit kulör. För andra
kulörer kan siffervärdena variera.
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