Wood Coatings
Passion for wood

NatureColor
NC-UO760-10

Produktbeskrivelse

Bearbeiding

Beskrivelse Pigmentert, inntrengende, løsemiddelholdig olje
for fargemaling innendørs og utendørs.

Rør grundig om!

Bruksområde

Transparente farger innendørs: Alle fargetoner kan
blandes med hverandre. Innstilling av intensiteten i
alle aktuelle blandingsforhold er mulig ved bruk av
produktet Nature N-IO750. Påføring av produktet
gjøres mettet, f.eks. med pensel, rulle, svamp,
sprøytepistol eller varmsprøytepistol. (maks. 35°C)
Med en virketid på ca. 60 minutter må steder der
olje suges opp av treverket straks etterbehandles for
å oppnå tilstrekkelig beskyttelse og unngå flekker.
Etter virketiden må overskuddet fjernes grundig,
f.eks. med en gummispatel eller nal. Vennligst
kontroller først om verktøyene tåler olje og ikke
farger av. Dekkende farging innendørs og utendørs:
Utendørs anbefaler dekkende bruk med produktet,
for å beskytte treverket mot UV-stråling. Påføring av
produktet gjøres med pensel eller rull. Med en
virketid på ca. 30 minutter må steder der olje suges
opp av treverket straks etterbehandles for å oppnå
tilstrekkelig beskyttelse og unngå flekker. Etter
virketiden skal overflødig olje fordeles eller tas av
med en spatel til det oppnås en akseptabel jevn
overflatekvalitet. For bruk utendørs anbefaler vi å
foreta tre påføringer med tørking over natten for
hvert lag. For slitasjebeskyttelsen av pigmentene
(f.eks. for hagemøbler) anbefaler vil påføring av et
fargeløst beskyttelseslag med Nature N- IO750 som
siste behandling.

Beskrivelse Nesten alle tremøbler innendørs. Bruk på gulv
og trapper innendørs er mulig, men anbefales
ikke, da det ved bruken kan oppstå "gangveier"
og overﬂatene der da må pusses opp igjen.
Også tropiske tresorter og treverk med lavt
innhold av trestoffer kan behandles uten annen
forbehandling. For bruk på ikke
dimensjonsstabile komponenter utendørs, som
gulv, hagemøbler, drivhus, gjerder og
terassebord.
Produktdata
Produktkode

NC-UO760-10

Produktfarge

Naturhvit

Pakking størrelse

750 ml
2.5 l

Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder

20 ± 2

Holdbarhet - originalbeholder lukket

min. 2 år

Forbehandling underlag
Ubehandlede treflater
Gulv
Møbler

P120, P150, P180
P180, P240, P320

Kraftig eller varierende
kraftig sugende treverk
som gran, bøk og
lignende.

Forbehandles først med
fargeløs Nature N-IO750
til treverket er mettet.

Tørketid @ 20°C
slipbar

etter 12 timer

første, lette belastning

etter 24 timer

fullt belastbar, belastningsklar

etter 7 dager

Virketid ved mettet overskudd

60 minutter

Prøvingsstandarder
DIN 68861/1C Kjemisk belastning på møbeloverflater

EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til
overﬂatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse
anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha
en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overﬂaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en
prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter
beste vitende.
AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesiﬁkasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden.
Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesiﬁkke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller
opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de
generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet ﬁnner du på våre internettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører
gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-19 / 9
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Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood
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Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

