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EXTERIOR WOOD PRIMER
Til meget sugende træ
træ

Beskytter træet mod fugt og skimmel.
Reducerer revnedannelse i træet. Forlænger
træets levetid.

Høj virkningsgrad
effekt

Forbedrer vedhæftningen og holdbarheden
på det produkt, som påføres ovenpå. Hjælper med at minimere farvegennemslag.

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en pensel eller
rulle. Vandbaseret.
påføring

Til forbehandling

Kræver efterfølgende behandling med olie.
behandling

PRODUKTBESKRIVELSE
Exterior Wood Primer er en vandbaseret primer til
grunding af overflader som fx facader, vinduer, hegn
og carporte. Produktet beskytter træet samt forbedrer vedhæftningen og holdbarheden af den efterfølgende overfladebehandling. Exterior Wood Primer
er særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og
trykimprægneret træ.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m2/L
Emballage: 2,5L

ANVENDELSESOMRÅDE
Til nyt og gammelt træ. Særdeles velegnet til fyr,
accoya, lærk, gran, eg og tryk imprægneret træ.

ANVENDELSE
Forberedelse
Rengør overfladen med WOCA Exterior Wood Cleaner. Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Nyt træ skal
behandles hurtigst muligt. Kan også bruges som forbehandling på
tidligere olieret træ, som er medtaget af vind og vejr.
Behandlingen med Exterior Wood Primer skal udføres i tørvejr og
ved en temperatur mellem 15-30° C. Undgå direkte sollys og stærk
varme. Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

Bemærk
Da Exterior Wood Primer er et forbehandlingsprodukt, skal
overfladen derfor efterbehandles med WOCA Exterior Wood
Oil indenfor 14 dage. Sørg for at lukke emballagen grundigt efter
brug. Tjek de behandlede overflader årligt. Eventuelle skader bør
udbedres straks.
Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt
behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind
og vejr.

BEHANDLING
1

Ryst dunken omhyggeligt.
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Påfør Exterior Wood Primer ufortyndet med rulle eller pensel.
Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Start
med enderne af træet.
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Lad træet tørre i minimum 24 timer efter behandling.
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