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5 07.04.2020 WOODEX AQUA CLASSIC

lasyr

FÄRGTYP Vattenburen, hybridbindemedelsbaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk.
Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens
UV-strålning.

Färgproduktgrupp 481 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

ANVÄNDNING Används på nya och med icke filmbildande träskyddsmedel eller lasyr tidigare
behandlade träytor, t.ex. fasader, dörrar, fönsterkarmar, staket och stolpar.
Rekommenderas speciellt för stockytor.

Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel eller lasyrer, ej heller i växthus, drivbänkar
eller fähus.

Användning av endast färglöst WOODEX AQUA CLASSIC rekommenderas inte
eftersom nyanseringen skyddar träytan från solens UV-strålning som får ytan att
gråna.

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 20 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång Sågat virke
Hyvlat trä och stock

5 - 8 m²/l
8 - 12 m²/l

Densitet Ca 1,0 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH 16 timmar
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av
redskap

Används oförtunnad. Arbetsredskapen tvättas omedelbart efter användningen
med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.

Glans Kan ej definieras. Lasyren sugs in i träets porer.

Kulörer Färglös och laserande kulörer.
Den slutliga kulören syns först när ytan har torkat.

Väderbeständighet God

LAGRING Förvaras frostfritt.

Förpackningsstorlekar Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
(tillgängligheten varierar landvis)

SKYDDSMÄRKNING OBS! På grund av risken för självantändning skall spill,
sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm.
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förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i
vatten rekommenderas också.

Vänd
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling Rengör ytan från löst material, smuts och damm med stål- eller rotborste eller med

stålskrapa.

För obehandlat trä rekommenderas grundning med grundolja ur WOODEX-serien. Ytorna
får torka 1 dygn.

Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj
därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.

Applicering Rör om WOODEX AQUA CLASSIC väl före användningen. Reservera i samma kärl hela
den mängd lasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomst av
kulördifferenser. Lasyren bör omblandas även under arbetets gång.

Applicera WOODEX AQUA CLASSIC med pensel, borste eller spruta.

På obehandlade träytor stryks 1 - 2 skikt WOODEX AQUA CLASSIC beroende på kulörton
och det resultat man vill uppnå.
Stryk alltid hela stocken eller brädan jämnt och på en och samma gång för att undvika
skarvställen. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Penselstrykning rekommenderas för
det första skiktet. Efter sprutapplicering ska ytan efterslätas med pensel.

Användning av endast färglös lasyr rekommenderas inte.

Träytor som behandlats med WOODEX AQUA CLASSIC kan underhållsmålas med Teknos
vatten- och lösningsmedelsburna lasyrer, samt täcklasyrer och husfärger.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.
Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt.
Under behandlingen och torktiden skall luftens, ytans och lasyrens temperatur vara över +5
°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.
Undvik att måla i direkt solsken.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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