Timberex Active Stain
Aktiv bets för ek

Dark Grey

Driftwood Grey

Deep Grey

Antique Grey

Timberex Active Stain är en serie vattenbaserade aktiva
betsprodukter för ek, en förbehandling som tränger djupt in i
träet och ger grått till gråbrunt utseende. Beroende på vilken
slutbehandling som används, ofärgad eller pigmenterad, kan även
andra färgeffekter uppnås.

• Trendigt grått/gråbrunt drivvedsutseende för ek inomhus - golv,
trappor, paneler, möbler mm.

• 1 liter räcker till ca. 8-12 m2
• Vattenbaserad
• Enkelt att applicera, endast 1 applicering krävs
• VOC <10 gram per liter

www.welinoco.com

Timberex Active Stain
Aktiv bets för ek

APPLICERING
Använd skyddshandskar under applicering. Skaka om och häll
upp hela mängden produkt i ett plastkärl. Var noga med att
röra i kärlet kontinuerligt under arbetets gång.
1. Applicera ett tunt lager produkt (15-20g/m2) med pensel
eller mikrofiberroller. Arbeta i planklängder, från vägg till
vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad och var
noga med att inte lämna något överskott for att undvika
fläckar.
2. Låt ytan torka minst 24 timmar.

ÅTGÅNG
8-12 m2 per liter
VOC
<10 gram per liter
FÖRVARING
Förvaras frostfritt i 5-50˚C.
UTSEENDE
Färger som visas i detta produktblad är endast vägledande.
Utför alltid en provbehandling på en mindre testyta för att
säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.
Resultatet avgörs helt av ekens utseende. Effekten uteblir
eller blir svagt transparent på ytved, vilket kan ge flammighet.
Observera att utseendet på den behandlade ytan ljusnar efter
ca. 2 dagar då betsen fortafarande är aktiv.
REDSKAP
• Plast- eller gummihandskar
• Rollertråg eller plasthink
• Pensel eller mikrofiberroller
• Skurmaskin/Duo 150-300 varv + röd rondell (vid ev.
fiberresning)
• Hållare + röd doodlebug (vid ev. fiberresning)
FÖRBEREDELSER
Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 120 korn) och fritt
från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och
torr. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation.
Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg
temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En
golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.
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3. Avjämna eventuell fiberresning med maskin och röd
rondell, använd hållare och röd doodlebug vid kanter/hörn
eller andra ytor dit maskinen inte når.
4. Avlägsna eventuellt damm med torrmopp eller
dammsugare.
5. Ytan är nu färdig för slutbehandling. Beroende på
önskat utseende, välj ofärgad eller pigmenterad
slutbehandlingsprodukt ur Timberex sortiment.
RENGÖRING AV VERKTYG
Rengör med vatten omedelbart efter användning.
UNDERHÅLL
Se instruktion för vald slutbehandlingsprodukt. För bästa
långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8
månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat
miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de
3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de
2 första åren. Sedan efter behov.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Säkerhetsinformation för produkten återfinns på
produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.
Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade
angående användning som skiljer sig från vad som angetts i
aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid
försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och
dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ
av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.
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STORLEKAR
1 liter och 5 liter

