
Produktdatablad

Natural Wood Boat Varnish
Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ.
Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets struktur
och ådring förblir synlig.

Produktbeskrivning
Natural Wood Boat Varnish är en uretanalkydlack speciellt för behandling
på trä. Ger en robust, väder- och saltvattentålig yta. Natural Wood Boat
Varnish är tillgängligt halvblank eller blank.

Användning

Inomhus och utomhus för lackering av trä.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. 

Behandling

Rengör tidigare lackerade ytor med Natural Wood Wood Cleaner.
Tidigare lackerade ytor ska mattslipas.
Torka av med en välvridd trasa.
Obehandlat trä utomhus grundas med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolja.
Det bästa resultatet uppnås med 3 behandlingar innan idrifttagning.

Applicering

Pensel.
Efter grundning, applicera 3 lager oförtunnad Natural Wood Boat Varnish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Kondensbildning under torkning / härdning får inte förekomma.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Färglös och glansig yta som framträder mättat och enhetligt i glans och finish.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. 

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av lack.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.



Produkttyp [9]

Glans Blank;Halvblank

Densitet (kg/l) 0.90

Torrhalt: Vikt % 46

Torrhalt: Vol % 40

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 10

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +5°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 4

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 24

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Densitet NW BOAT

Utspädning Skall inte förtunnas

Rengöring av verktyg osv. Penseltvätt

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

juli 2022


