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Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu
bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget
levetid. Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af
ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior
Wood Shield giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder
samtidig træets patina, de den ikke tilfører farve til træet.

• Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade
• Forlænger træets levetid
• Øger træets resistens overfor vejr og vind
• Kan også bruges på andre udendørs, sugende overflader som fx fliser,
beton og sten

Anvendelsesområde
Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit og sten.

Anvendelse
Forberedelse

Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med
WOCA Exterior Wood Cleaner først. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen
en let slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behagelig at gå på.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets
forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt.
Påfør Exterior Wood Shield med sprøjte, pensel eller ved nedsænkning af træet. Det er vigtigt, at
produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra
overfladen.
Lad træet tørre.

Bemærk

Overflader behandlet med Exterior Wood Shield kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes
og afrenses med WOCA Exterior Deep Cleaner, inden træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil.

Tørretid (ved 20˚C):
Gennemhærdet

Exterior Wood Shield opnår først sin fulde beskyttelse efter 2-4 dage.
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Teknisk data
Massefylde

1,00 g/ml

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

+ 15-30° C

Rækkeevne:

20-30 m²/L alt efter hvor sugende overfladen er

Blandingsforhold

Ufortyndet

Opbevaring:

+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.

VOC

Dette produkt indeholder max. 30 g VOC/l.
Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

2,5 L

Re-treatment

1-2 gange om året

Vedligehold og følgeprodukter
Afrensning

Exterior Wood Cleaner, #617925
Exterior Deep Cleaner, #607542

Følgeprodukter

Exterior Wood Oil, #6079xx

Værktøj:

Terrasseskrubber, #599601
Teleskopskaft, #599651

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for
WOCA Denmarks kontrol, kan
vi ikke garantere andet end
produktets kvalitet. WOCA
Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet
betragtes som halvfabrikata,
da resultatet er afhængigt
af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre produktet samt
de opgivne data. Denne label/
produktbeskrivelse erstatter alle
tidligere versioner.

