
 

                                                          

AQUA-GRUND 763-G
                                                                                                 

Teknisk mærkeblad

PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Godkendelsesnr.:

Farve:

Producent:

Beskrivelse:

ANVENDELSE

Alment

Anvendelsesområde

Krav til bunden

Behamdling:

Påføring:

Fortynding

Rengøring af værktøj:

Efterbehandling:

AQUA-GRUND 763-G

617-1

Farveløs.

TRÆ-NORD A/S
Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11
Fax. 75 50 82 12

Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ. Beskytter mod svamp, 
råd og blåsplint.

Træbeskyttelsesmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i 
brug. Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.

Til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk udendørs, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, 
f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m

Træfugtigheden må på behandlingstidspunket ikke overstige 18 % og træoverfladen skal være ren, tør og 
fast.

1 - 2 gange AQUA-GRUND 763-G (afhængig af træets tilstand).

Pensel, dypning eller påføringsmaskine.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5oC. og den relative luftfugtighed under 80 %.

Må ikke fortyndes.

Vand og sæbe.

Træ, behandlet med AQUA-GRUND 763-G, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med 
en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. 
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AQUA-GRUND 763-G
                                                                                                 

Teknisk mærkeblad

TEKNISKE DATA

Type:

Specielle egenskaber:

Opløsningsmiddel

Aktive stoffer

Vægtfylde:

Tørstofindhold:

Lugt:

Rækkeevne:

Tørretid v/23oC. og 
60 % rel. luftfugtighed:

Lagerbestandighed:

Opbevaring:

SIKKERHED & MILJØ

Generelt:

Malkode 93:

Alkyd/acryl.

Beskytter træet mod råd, svamp og blåsplint. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.

Vand.

< 0,5 % iod-propynyl-vutyl-carbamat og < 1 % propiconazol.

Ca. 1,0 kg/l

8 - 14 w/w %

Lugtsvag.

4 - 8 m2 pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed). 

Berøringstør: Ca. 1 - 2 timer. 
Overmalbar: Ca. 24 timer.  

2 år i uåbnet emballage.

Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandør-
brugsanvisning for produktet.
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