Yunik Wood Care Supertäcklasyr

Produktdatablad

Beskrivning:

Yunik Wood Care Supertäcklasyr är en alkydemulsion. Det är en lätt tixotropisk
alkydolja med linolja, kombinerad med akrylat, vilket säkerställer såväl inträngning
som väder- och ljusbeständighet. Den höga täckkraften gör produkten mycket lämplig
till kulörskifte, utan att täcka ytstrukturen. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning:

Är avsedd för målning utomhus av nytt och tidigare behandlat trä, t ex träfasader.
Speciellt lämplig när kulörskifte önskas – speciellt vid byte från mörka till ljusa
kulörer.
Ej lämplig till träterrasser, här rekommenderas träolja.
På timmerhus rekommenderas behandling med träolja.
Behandling med täckande eller halvtäckande produkter ger risk för flagning pga
byggkonstruktionen.

Gör så här:

Underlaget skall vara rent torrt och fast. Tvätta med Yunik Fasadtvätt Extra
och/eller Yunik Fasadtvätt Beväxning. Vid målning av nytt trä bör speciellt skarvar
och ändträ grundoljas med Yunik Grundolja. Nytt trä och trärena ytor skall grundmålas
med Yunik Utegrund eller Yunik Utegrund V. Appliceras 2 gånger med pensel. Stryk
2-3 bredder åt gången i full längd för bästa resultat. Var speciellt noggrann vid ändträ
och panelskarvar. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten
får inte överstiga 80%. Fuktigheten i träet får ej överstiga 15% vid målningstillfället.

Tekniska data:
Glans:

Ca. 20, halvmatt

Densitet:

Ca. 1,29 kg/l

Torrhalt:

Ca. 51 vikt-%

Sträckförmåga:

Hyvlat trä, 10-12 m2/l/str, ohyvlat trä, 6-8 m2/l/str.

Torktid vid 23°C och

Dammtorr: Ca. 1 timma

normal luftfuktighet

Övermålningsbar: Ca. 12 timmar

(60%):

Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning:

Får ej förtunnas

Rengöring av verktyg:

Vatten och penseltvätt

Förvaring:

Frostfritt

Miljöinformation:

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten Flytande
färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation

Tips och goda råd
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•

Provmåla ev. produkten på en mindre yta först

•

Undvik att måla i direkt solsken

•

Supertäcklasyr rekommenderas inte till terasser eller gångarealer

•

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas efter behov

