ISOWOOD Primer W60 Industrial
PRODUKTBESKRIVELSE
IsoWood Primer W60 Industrial er en vandbaseret halvdækkende træbeskyttelse, baseret på en emulsion af fleksible og seje alkyder
emulgeret sammen med stærke vandafvisende acrylat bindemidler.
Dette giver en stor vedhæftning til træets overflade. IsoWood Primer W60 er tilsat effektive fungicider og lysægte pigmenter. Hele
denne unikke sammensætning bevirker at IsoWood primer W60 er den optimale industrielle træprimer med stor vedhæftning på træ
som fyr og gran m.fl. og giver et produkt der fungerer optimalt udendørs i det skandinaviske klima, med fugt, sol, vind og skiftende
varme og kulde.

ANVENDELSE
IsoWood Primer W60 Industrial anvendes på trækonstruktioner
såsom stern, udhængsbrædder, facade- og gavlbeklædninger
af træ herunder krydsfiner plader, spær m.fl. Det anbefales
indenfor 12 måneder at behandle det imprægnerede eller
grundede træ med IsoWood TopCoat W90 træbeskyttelse, eller
lignende kvalitetstræbeskyttelse.
Påføring:
IsoWood primer W60 Industrial påføres med pensel, malerulle,
malesprøjte, eller maskinel påføring, som f.eks. flowcoat anlæg.
Det er vigtigt at træet er rengjort for støv, savsmuld m.m. samt
at træets fugtighed ikke overstiger 15%.

Tørretid:
Afhænger af den påførte mængde samt temperatur og luftens
fugtighed, samt ventilation under tørreprocessen.
Men ved rette forhold herunder påførring i industrielle anlæg,
kan tørretiden nedsættes til få minutter, således at træet kan
males, tørre og stables i en kontinuerlig proces på få minutter.
Gennemhærdning sker dog altid først efter ca. 24 timer.

TEKNISKE DATA
Farver: 			
Standard Hvid Ral 9010, Sort Ral 9005, Antrazit Ral 7016 samt div. RAL farver efter aftale.
Volumen tørstof: 		
30±5 %
Anbefalet lagtykkelse:
Tørfilm: 35 my
			Vådfilm: 120 my
Teoretisk rækkeevne:
Ca. 8,5 m2/l.
Fortynder: 		
Almindeligt rent vand
Rengøring: 		
Almindeligt rent vand
Glans: 			
Ca. 20
Emballager: 		
20 ltr. og 1000 ltr.
Opbevaring: 		
Produktet opbevares frostfrit ved stabil temperatur
Sikkerhedsdata: 		
Se sikkerhedsdatablad
Malkode:		 00-1(1993)

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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