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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Arsinol®, dækkende 0171
Type:

Dækkende, tixotrop træbeskyttelse, der indeholder linolie og er tilsat farvepigmenter
med stor lysægthed og stor dækkeevne.

Anvendelse:

Dækkende træbeskyttelse til vedligeholdelse af træ, der tidligere er behandlet med
Arsinol®. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.

Egenskaber:

God dækkraft, der gør kulørskift let, selv fra mørke til lyse kulører.
Arsinol®, dækkende er geleagtig af konsistens; men skal hverken omrøres eller
fortyndes. Hvis der ligger lidt olie øverst i spanden, kan træbeskyttelsen samles igen
ved at røre den op. Efter henstand opnår man igen den geleagtige konsistens.

Tørstof:

67 % vægt

Forbehandling:

Træværk rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Træet skal
være helt tørt (max. 15 % fugt) før det træbeskyttes. Evt. belægninger kan fjernes med
FAXE Terrasserens 0580 99300.

50 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Pensel

Ufortyndet

Fortyndere

Under påføring og tørring skal temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C samt relativ luftfugtighed under
80%.
Arbejd altid vådt i vådt, d.v.s gør et eller to brædder færdige i fuld længde, så undgås synlige overlapninger.
Tørring:

Berøringstør
Kan overmales efter

Tørretid:
8 timer 20 °C
24 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:

Systembeskrivelse:

1x Arsinol® Transparent 0170
1x Arsinol® dækkende 0171
Rækkeevne:

Teoretisk:

10 m²/ltr.

Lagring:

Tørt og frostfrit.

Holdbarhed:

24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Nuancer:

For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.

VOC forklaring:

Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ
Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger:

Undgå påføring i direkte sollys. Indeholder tørrende olier. Brugte klude kan
selvantænde. Opbevar brugte klude i en lufttæt pose eller dåse og kasser dem.
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Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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