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Transparent nyanseringsbar trä bets.
• penetrerar extremt bra in i trä.Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts och minskar
därmed sprickor i trä
• Lämplig för hårda träslag, som ek, ask och bok. Produkten kan också användas på
mjukt trä. Den fäster väl och skyddar ytan mot exponering utomhus
• Produkten tränger väl in i trä och framhäver därmed träets naturliga skönhet
• Lämplig för träytor som fönsterramar, ytterdörrar, väggskivor, timmerstugor etc

11%
14%
0.85 kg/l
8-10 m² / l
Praktisk täckförmåga beror på appliceringsmetoden, målningsförhållandena och formen
och grovheten hos ytan som ska målas.
Hanterbar
Staplingsbar

6–12 t
24 t

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som på
läggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.
Kan inte definieras. Pinjasol Color absorberas i träet och bildar inte film.
Temaspeed Premium bryt system.
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Ytan som skall be handlas skall vara ren och torr, fri från mögel och blånad.
Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20
%, temperaturen på ytan som skall lackeras skall vara över +5ºC, relativa luftfuktigheten
skall vara under 80 %.
Rör om produkten försiktigt före användning. Undvik att röra i skum. Produkten är färdig
att användas.
För högtrycksprutning är det rekommenderade munstycket 0,013 "- 0,015" "och trycket
120–180 bar. Sprutvinkel ska väljas efter föremålets form.
Vid behov kan produkten förtunnas upp till 10% med Thinner 1050.
För doppmålning kan produkten förtunnas under användning upp till 10% med Thinner
1050.
Trä innehåller harts och andra färgämnen, särskilt i kvisytar. Variationer i temperatur och
luftfuktighet kan orsaka missfärgning av färgen i dessa områden.
Förtunning 1050.
Förtunning 1050.
Mängden flyktiga organiska lösningsmedel
uppgår till 730 gram/liter färg.
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas.
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given
efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar
inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten
används eller för användandet eller applicerandet av produkten.
Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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