
Produktdatablad

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

Egenskaber
Hvidpigmenteret, vandigt special-produkt til lysning af gulnede træpaneler i
loft og på væg. Giver et nyt, lyst og hvidskuret udseende, hvor træstrukturen
er synlig. Der opnås en smudsafvisende overflade, der tåler lettere
rengøring.

Hvidskuret udseende

Smudsafvisende overflade

Helmat

Anvendelse

Kan anvendes på ubehandlet, hvidbejdset og lakeret træ.

Underlag

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

Behandling

Nyt træ afstøves. 
Mærker og pletter afslibes. 
Tidligere bejdset og lakeret træ afrenses med Natural Wood Wood Cleaner.
Overflader, der har været udsat for nikotin og sod, kræver særlig omhyggelig rengøring og eftervask med rent vand, samt
efterfølgende tørring for at undgå skjolder.
Slib blanke flader matte.
Påføres magert for at få et hvidskuret udseende, eller fyldigt for at opnå et mere dækkende udseende.
Træbeklædningen skal være i balancefugt ved behandling.

Påføring

Pensel.
Omrør før og under brug. 
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning. 
Mal 1-2 brædder ad gangen for at undgå synlige overlap.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet. 
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. 
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.



Produkttype Træbeskyttelse, transparent

Glans 3;Mat

Massefylde (kg/l) 1,18 

Tørstof vægt (%) 40

Tørstof vol. (%) 29

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 15

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +10°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Vand og sæbe

Forventet resultat

Helmat, hvidpigmenteret overflade. 
Tåler let rengøring med universal rengøringsmiddel og opvredet klud. 
Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ kommer frem med tiden og bliver
synligt. 
Det skyldes at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfutigheden er lav.
Er underlaget tidligere bejdset eller lakeret, anbefales det at foretage et prøveopstrøg på et mindre areal for at vurdere
udseende, vedhæftning og finish.

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
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