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Driftwood Lye är en unik, vattenbaserad produkt som ger träet en väderbiten
patina. Produkten är främst till för ekträ. Vid användning av produkten från träet
ett vackert tredimensionellt utseende. Avslutningsvis ska träet behandlas med
en av WOCA:s oljor.

•
•
•
•

Ger ekträ en väderbiten patina
Kräver efterbehandling med olja
Vattenbaserad
Enbart till ekträ

Applikationsområde
Används till förbehandling av ekträ. Skapar en väderbiten patina.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det obehandlade träet ska vara rent, torrt och fint slipat (korn 100-120) innan luten appliceras.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Skaka dunken ordentligt och häll luten i en plasthink. Det är viktigt att inga vita pigment lämnas kvar
i dunken. Rör om regelbundet under appliceringen för att undvika att pigmenten sjunker ner till
botten. Påför ett jämnt lager lut med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller roller längs med
brädorna. Påför minst 1 liter lut per 10 m2 trä. Låt träet torka i ca 8-12 timmar vid 20°C. Avlägsna träresning
och uppsagda vita pigmenten med en medium polerdyna, t.ex. grön eller bordeaux. Avlägsna
slipdammet med en dammsugare. Behandla träytan med en WOCA-olja.

Torktid
Torktid

6-12 timmar vid 20°C
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Tekniska data
Densitet

1.00-1.10 g/ml.

pH-värde

pH 13-14

Hållbarhet

3 år

Täckförmåga

8-10 m²/L

Färger

White and grey

Rengöring av verktyg

Med vatten

Förvaring

+10-25°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. 0 g VOC/liter. Gränsvärdet
är 30g VOC/liter (kat. A/g).

Förpackning

2,5 L

Underhåll och tillbehörsprodukter

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.

