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Teknisk mærkeblad

PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Farve:

Producent:

Beskrivelse:

ANVENDELSE

Alment

Anvendelsesområde

Krav til bunden

Forbehamdling:

Behandling:

Påføring:

Fortynding

Rengøring af værktøj:

Efterbehandling:

AQUA-DÆK

Efter farvekort. Kan tones.

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

AQUA-DÆK er en vandfortyndbar, dækkende overfladebehandling på acrylbasis forstærket med alkyd-
olie. Den er tilsat midler mod overfladebegroning. 

AQUA-DÆK er let at påføre. Den har en fyldig konsistens og en fremragende dækkeevne, der skjuler træ-
ets åretegning uden at sløre træstrukturen. Den giver træet en meget vejrbestandig og vandafvisende over-
flade.

AQUA-DÆK anvendes til nyt og tidligere behandlet træ. Den er særdeles anvendelig til totalt farveskift.

Træfugtigheden må på behandlingstidspunket ikke overstige 15 % og træoverfladen skal være ren, tør 
og fast. Fjern løse partikler og fibre med en stiv børste eller ved slibning. Eventuelle grønne belægninger 
fjernes med TRÆ-NORD universalrens. 

Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk grundes med AQUA-GRUND.

2 gange AQUA-DÆK (afhængig af træets tilstand).

Pensel, rulle eller maskine.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10oC. og den relative luftfugtighed under 80 %.

Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Vand og sæbe.

1 - 2 gange AQUA-DÆK (afhængig af træets tilstand).
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TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel:

Glans:

Vægtfylde:

Tørstofindhold:

Viskositet:

Lugt:

Flammepunkt:

Rækkeevne:

Tørretid v/20oC. og 
50 % rel. luftfugtighed:

Lagerbestandighed:

Opbevaring:

SIKKERHED & MILJØ

Generelt:

Malkode 93:

Brandfareklasse:

Oplysninger:

Generel information:

Vand.

Silkemat.

Ca. 1,2 - 1,35 g/ml. (afhængig af farve).

Ca. 50 %

Brugsklar.

Lugtsvag.

Ikke brandbar.

5 - 8 m2 pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed). 

Berøringstør: Ca. 30 min.
Gennemhærdet: Ca. 1 uge.  

1 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.

00 - 1

Ikke klassificeret.

Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk 
erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere 
andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.
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