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EXTERIOR WOOD SHIELD
Til udendørs træ

Til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx havemøbler og terrasser.
udendørs

Høj resistens

Øger træets resistens overfor vejr og vind.
resistens

Naturlig patina
udseende

PRODUKTBESKRIVELSE
Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå
patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet
en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid.
Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior Wood Shield giver

Produktinformation
Rækkeevne: 20-30 m2/L
Emballage: 1 L og 2,5 L

Beskytter den ubehandlede overflade og
bibeholder samtidig træets patina. Forlænger
træets levetid.

en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder
samtidig træets patina, de den ikke tilfører farve til træet.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader,
komposit og sten.

ANVENDELSE
Forberedelse
Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med WOCA Exterior Wood Cleaner først.
For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en
let slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behagelig at gå på.
OBS!
Olievædede klude/pads skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes da der er risiko for
selvantændelse.

Bemærk
Overflader behandlet med Exterior Wood Shield kan ikke overmales
eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med WOCA Exterior
Deep Cleaner, inden træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil.
Vedligeholdelse og rengøring
Du kan med fordel genbehandle overfladen 1-2 gange årligt for at
opnå den mest optimale beskyttelse.

BEHANDLING
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Ryst dunken omhyggeligt.
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Påfør Exterior Wood Shield med sprøjte, pensel eller ved nedsænkning af træet. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt
og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca.
10-15 cm fra overfladen.
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Lad træet tørre. Exterior Wood Shield opnår først sin fulde
beskyttelse efter 2-4 dage.
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