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ÆGTE FYRRETRÆSTJÆRE med linolie
Revideret: 2017.02.04

1) PRODUKTBESKRIVELSE
•

Overfladebeskyttelse til udendørs træ.

•

Trætjæren danner en hinde som beskytter overfalden.

•

Ægte fyrretræstjære med linolie er diffusionsåben og elastisk.

•

Produktet indeholder ingen opløsningsmidler.

2) PRODUKTANVENDELSE
•

Ægte fyrretræstjære med linolie er velegnet til opfriskning og vedligeholdelse af tidligere
trætjærebehandlede overflader.

•

Produktet anvendes på udendørs træ.

•

Produktet kan også anvendes som slutbehandling på nyt som gammelt træ, men skal da genbehandles
hvert år med Ægte Fyrretræstjære med linolie.

3) FORBEHANDLING
•

Underlaget skal være tørt og fri for alger og snavs.

•

Skimmelangrebne overflader behandles med skimmelhæmmende middel inden der tjæres.

•

Fugtigheden i træet inden der males: Max. 18%

•

Tidligere malede overflader rengøres med vand og evt. trærens, afhængig af hvor medtaget overfalden er.
Efter afrensning med trærens neutraliseres overfladen.

•

Forvitrede overfalder, løse malingslag og nedbrudt træ skal være grundigt rengjort og evt. desinficeret.

•

Udtørret og nyt træ grundes med Linoliegrunder. Særligt udsat træ kan grundes med Linoliegrunder med
trætjære. Lad træet tørre 14 dage inden påføring af Ægte Fyrretræstjære med linolie.

•

Omrøres grundigt inden brug.

4) PÅFØRING
•

Påføres med stiv pensel af kunsthår i tynde lag.

•

Påføres to gange på nyt eller ubehandlet træ. Anden påføring efter ca. 3 mdr.

•

Bedste starttidspunkt for at tjære er om foråret.

5) EFTERBEHANDLING
•

Vedligeholdes med Ægte Fyrretræstjære med linolie.

•

Genbehandles efter behov hvert andet til fjerde år med Ægte Fyrretræstjære med linolie.

•

Overfladerne holdes rene for alger og snavs.
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6) TEKNISKE DATA
•

Type: Overfladebehandling trætjære

•

Rækkeevne: 5-6 m2/liter, afhængigt af sugeevne og bund.

•

Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning +10 0C.

•

Tørretid: ca. 2 uger ved 20 0C afhængig af underlag og lagtykkelse. UV-lys og luft fremmer tørretiden.

•
•

Fortynding: Anbefales ikke. Ægte fyrretræstjære med linolie kan opvarmes i vandbad for at gøre den mere
letflydende.
Rengøring af værktøj: Sprit eller grundrens (skyl grundigt med varmt vand)

•

Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.

•

Emballage størrelser: 1, 2½, 5 og 10 liter

7) SIKKERHED
•

Mal-kode: 0-3 (1993).

•

VOC: 300 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/f) 700 g VOC/l (2010).

•

Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Undgå kontakt med huden (S24). Kommer stoffet på
huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe (S28). Brug handsker og evt. beskyttelses briller
(S37). Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis sikkerhedsdatablad eller etiket (S46).

•

Faresætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

•

Brandfare: Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der
lukkes tæt.

•
•

Udluftning: Det er altid vigtigt at lufte godt ud, når der males.
Værnemidler: Brug handsker

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.
Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com
Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33

