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WOOD LYE
Til alle typer træ
træ

Minimerer træets naturlige gulningsproces.
Indeholder hvide pigmenter. Især velegnet
til hårdt træ.

Høj virkningsgrad
udseende

For at opnå en lysere finish. Fremhæver den
naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look. Vandbaseret.

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en WOCA
Applicator, nylonpensel eller rulle.
påføring

Til forbehandling
behandling

Kan ikke anvendes alene, da produktet kun
tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse.
Kræver efterfølgende behandling med olie,
lak eller sæbe.

PRODUKTBESKRIVELSE
Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet
eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve,
trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer
træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer,
hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den
valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m2/L
Emballage: 2,5 L
Farver: Hvid og Grå

ANVENDELSESOMRÅDE
Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebet indendørs træ. Ideel til alle træsorter.

ANVENDELSE
Forberedelse
Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn
100-120) før luden påføres.
Se sikkerhedsdatablad for yderligere informationer.

BEHANDLING

PÅFØRING

1

Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand.
Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken.
Rør i luden regelmæssigt under påføringen for at undgå, at
pigmenterne sætter sig på bunden.

2

Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud
per 10 m2 træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C.

3

Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en
medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern
slibestøvet med en støvsuger.

4

Behandl træoverfladen med en WOCA olie, lak eller sæbe.

SLIBNING
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