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Natural Wood Trælud
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ.
Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning
forbliver synlig.

Egenskaber
Lud til lyst træ, indendørs. Giver et ensartet, hvidskuret og ludbehandlet
udseende med tydelig, synlig træstruktur. Minimerer træets naturlige
gulning, så det forbliver lyst. Farvetonen kan variere afhængig af træsort.

Hvidskuret udseende

Synlig træstruktur

Minimerer træets naturlige gulning

Anvendelse

Anvendes på nyt, ubehandlet eller nyafslebet træ.
Fx gulve, møbler eller bordplader, hvor der ønskes et ludbehandlet udseende. 
Kan også anvendes på eg.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Rester af lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Rengør med Natural Wood Wood Cleaner.
Slib overfladen let med fint sandpapir.
Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Ludbehandling alene yder ikke træet nogen beskyttelse. 
Derfor skal overfladen efterbehandles med enten Gulvsæbe eller Gulvolie.
Ved behandling med Flügger Natural Wood Gulvsæbe bliver overfladen mættet og rengøringsvenlig.
Ved behandling med Flügger Natural Wood Gulvolie bliver overfladen mere robust og rengøringsvenlig.

Påføring

Omryst før og under brug. 
Anvendes ufortyndet.
Påføres med en ludpensel eller rulle i et jævnt lag i træets længderetning.
Overlapninger udjævnes med pensel, mens træet stadig er vådt.
Slib, når træet er tørt, for at fjerne fiberrejsning og evt. overskydende farve.
Ønskes et mere hvidt udseende, kan behandlingen gentages, når træet er tørt.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet overflade til videre behandling.
Ludbehandlet træ skal efter ca. 1 time vaskes med Natural Wood Cleaner for at fjerne overskydende pigmenter fra
overfladen. 
Skal efterbehandles med gulvsæbe eller gulvolie for at gøre overfladen smuds- og vandafvisende.
For at skåne gulvet, kan det være en god idé at sætte filtdupper under borde og stole.



Produkttype Imprægnering

Massefylde (kg/l) 1.1

pH 8

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 5

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Tips

For at skåne gulvet, kan det være en god idé at sætte filtdupper under borde og stole.

OBS!

Ludbehandlede overflader, der er efterbehandlet med Flügger NW Gulvsæbe, rengøres og plejes med Flügger NW
Gulvsæbe, hvid eller klar.
Ludbehandlede overflader, der er efterbehandlet med Flügger NW Gulvolie, rengøres og plejes med Flügger NW Sæbeolie,
hvid eller klar.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Tekniske data

Nuværende TDS Version
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