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Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs
træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer
træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en
farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer
træ.

•
•
•
•

For at opnå en lysere finish
Reducerer træets gulningsproces
Kræver efterfølgende behandling med olie, lak eller sæbe
Velegnet til alle træsorter

Anvendelsesområde
Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebet indendørs træ. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse
Forberedelse

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets
forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter
efterlades i dunken. Rør i luden regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter
sig på bunden. Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs
af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m2 træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C. Fjern
trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux.
Fjern slibestøvet med en støvsuger. Behandl træoverfladen med en WOCA olie, lak eller sæbe.

Tørretid
Tørretid

8-12 timer.
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Teknisk data
Massefylde

1,01-1,04

PH

8-10

Holdbarhed

3 år.

Rækkeevne

8-10 m²/L, depending on wood type and surface.

Farver

White and grey

Rengøring af værktøj

Vand.

Opbevaring

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må
ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol.
Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren
(max. +25°C).

Emballage

2,5 L

Migration_Test

EN 71-3

Godkendelser

IBR-certificeret

Vedligehold og følgeprodukter
Værktøj

WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle
Plastikspand

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.

