RAL-TEX
RAL-TEX 08 - Oliebaseret dækkende træbeskyttelse
Beskrivelse:
RAL-TEX 08 er en heldækkende træbeskyttelse på basis af naturlige træolier tilsat nanomodificerede urethaner, lysægte pigmenter og UV
stabilisatorer, hvilket gør træet formstabil og vejrbestandig.
RAL-TEX 08 har en fyldig konsistens og viskositet, dækker godt med gode sammenflydnings egenskaber, og er meget nem at påføre og
arbejde med.

Anvendelse:

Rengøring:

Bruges på nyt og tidligere behandlet udendørs træværk, må ikke
benyttes indendørs.

Pensler, ruller mv. rengøres med terpentin.

Klargøring:

Opbevaring:
Tørt, tillukket, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Bunden skal inden malerbehandling være ren og tør, og træfugtigheden må ikke overstige 15%

Bemærk:

Grunding:

Husk altid at foretage prøveopstrøg for at observere produktets
forenelighed med den type overflade produktet påføres!

Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk skal grundes med
RAL-TEX 01 eller RAL-TEX 02, før malerbehandling med RAL-TEX 08.

Bortskaffelse:

Malerbehandling:

Bør afleveres på den kommunale genbrugsplads for korrekt
håndtering og bortskaffelse af malingsrester.

Omrøres før brug for at undgå nuance og glansforskel.
Påfør altid i træets længderetning for optimal beskyttelse i 2-3 lag,
alt efter behov.
Påfør ikke træbeskyttelse i direkte solskin og ved temperaturer under 6 grader eller over 25 grader.

Lugt:

Værktøj:

Vægtfylde:

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rækkeevne:
Ru træ: ca. 6-8 kvm/ltr og høvlet træ: ca. 8-10 kvm/ltr, alt efter træets
sugeevne.

Fortynding:

Stærk

Tørstofindhold:
32-45 W/W%, afhængig af farven.

Ca. 0,98-1,1 g/ml

Aktive stoffer:
< 0,1 % IPBC og < 0,5 % propiconazol.

Flammepunkt:
>61 grader celsius

Bør ikke fortyndes. Om nødvendigt fortyndes med terpentin.

Glans:
Ca. 35-40 målt ved 60 graders vinkel.

Tørretid:
Overfladetør på ca. 1 time og overmalbar efter ca. 4 timer ved 23 grader og normal luftfugtighed (60%)
Gennemhærdet efter ca. 2-3 uger.

Sikkerhed:
VOC indhold: Max 399g/l.
MAL kode: 2-1 (1993)
Se yderligere information i sikkerhedsdatablad.

Yderligere information:
Indeholder biocider for optimal beskyttelse af overfladen. Yderligere
information fåes på www.ral-tex.dk.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.
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