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Panelvit är en vattenbaserad produkt som används inomhus på obehandlat
eller tidigare lackat barrträ. Panelvit används för att göra gulnande innertak,
väggpaneler och karmar ljusare.

• Bibehåller den naturliga strukturen i träet.
• Fördröjer missfärgningar av harts och skyddar mot “knastgenomslag”.
• Certifierad av IBR

Applikationsområde
För att göra alla typer av obehandlade eller lackerade paneler, dörrar och dörrkarmar i ljusa träslag
ljusare. Ej lämplig för trägolv.

Bruksanvisning
Förberedelser

Træet skal være rent, tørt og fedtfrit. Rengør med en blanding af Intensive Wood Cleaner og vand
i forholdet 1:40. Skyl med rent vand. Fjern eller slib overflader med dårligt klæbende materiale af
malede overflader. Det anbefales at udføre en testbehandling i et iøjnefaldende område for at vurdere
resultatet.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Rør omhyggeligt panelhvidt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre skal blandes før
brug for at undgå forskelle i farve og glans. Påfør produktet med en pensel i et jævnt, dækkende lag.
Arbejd altid i retning af træets åretegning. Påfør om muligt panelhvid i et jævnt, ikke for tykt lag. Mal
kun 3-4 brædder i bredden og ca. en armlængde i længden. Det anbefales at færdigbehandle 3-4
brædder for at undgå synlige overgange.

Torktid
Torktid

1-2 timmar vid 20°C
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Vatten, alkyddispersion, pigment.

Densitet

1.30-1.40 g/ml.

pH-värde

pH 7-8

Hållbarhet

3 år

Täckförmåga

10-12 m²/L

Färger

Vit, Extra Vit

Rengöring av verktyg

Med vatten och såpa

Förvaring

+10-30°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

Denna produkt innehåller max 60 g VOC:/L. Gränsvärdet är
130 g VOC:/L (kat. A/e).

Förpackning

2.5

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525A

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

