
Produktdatablad

Window Care Window Paint PLUS

Produktbeskrivning
Halvblank specialfärg till fönster och dörrar. Är lätt att applicera och bildar
en hård yta som ger optimalt skydd och hållbarhet. Hämmar alg- och
mögelpåväxt på ytan.

Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä, utomhus.
Speciellt lämplig till fönster och dörrar. 
Inomhus endast på fönster och dörrar.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.
Blanka ytor mattslipas.
Grunda med grundolja på nytt, obehandlat, bart eller nedslitet trä.
För optimal hållbarhet: Grundmåla 1 gång med utegrund.
Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.
Bästa resultat får man vid 2 behandlingar.

Tips

Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klibbning.
Kontakt mot mjukad PVC-tätningsremsa orsakar klibbning.
Undvik att arbeta i direkt solljus. 
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.
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Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till
lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven
färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Produkttyp Träskydd, täckande

Glans 40;Halvblank

Densitet (kg/l) 1.25

Torrhalt: Vikt % 49

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 8

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +5°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 4

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Ska inte förtunnas

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Tekniska data

Nuvarande TDS version

maj 2023

Ersätter TDS version

december 2021


