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Produktbeskrivning
Tinova Traditional Boat Varnish är en högblank,
väderbeständig klarlack för in och utvändig lackering av
trädetaljer.
Behandling
Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren och torr. Nytt trä
grundas med Tinova Traditional Boat Varnish och strykes
därefter 2-3 gånger med Tinova Traditional Boat Varnish.
Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna.
Klarlackering av fönstersnickerier utvändigt ska undvikas.
Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och strykes 1-2
gånger. Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
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.
Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med
värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor.
Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig
skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig
ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen
innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående
efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.
Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data
Användningsområde: Inomhus och
utomhus
Bindemedel: Uretanalkyd
Glans: Högblank 90
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 10
timmar, Övermålningsbar 10 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pense, Roller
Färgåtgång: 8-10 m2/lit
Förpackning: 0,5 och 1 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e)400g/l Innehåller Max
399g/l
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