
Produktdatablad

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

Egenskaber
Vandig bejdse til indfarvning af ubehandlet træ, indendørs. Giver træet en
halvmat indfarvning, som er smudsafvisende og tåler lettere rengøring.
Fremhæver træets åretegning og naturlige spil.

Indfarvning af ubehandlet træ

Smudsafvisende overflade

Halvmat

Anvendelse

Til lyse træsorter, fx fyr, gran, bøg og ask.
Anvendes på fx møbler, paneler og gulve, hvor man ønsker at give træet en ny kulør. 

Underlag

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

Behandling

Nyt træ afstøves. 
Mærker og pletter afslibes.
Tidligere bejdset træ afrenses med Flügger Natural Wood Wood Cleaner.
Tør efter med en hårdt opvredet klud.

Påføring

Pensel.
Omrøres grundigt før og under brug. 
Påfør i et jævnt, tyndt lag i træets længderetning. 
Undgå overlapninger.
Træbejdsen skal arbejdes ned i træet.
Skal der påføres endnu et lag, mellemslib med fint slibepapir (kornstørrelse 120/180) og fjern slibestøv.
Påfør maks. 2 gange træbejdse samme dag.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet bejdset overflade.
Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel og opvredet klud. 

OBS!

Vedligeholdelse foretages efter behov med Flügger Natural Wood Stain.



Produkttype Træbeskyttelse, transparent

Glans 20;Halvmat

Massefylde (kg/l) 1.04

Tørstof vægt (%) 21

Tørstof vol. (%) 19

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 15

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

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

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 penselrens

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

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2015


