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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

H2O Arsinol® 0575

Type: Vandfortyndbar træbeskyttelse på basis af planteolie.

Anvendelse: Træbeskyttelsesmiddel til udendørs nyt træværk. Bør ikke anvendes til større flader i 

beboelses- eller opholdsrum.

Egenskaber: God vedhæftning til træ, udendørs holdbar.

Tørstof: 61 % vægt 49 % volumen

Forbehandling: Snavset træværk rengøres med stiv kost. Træet skal være tørt før videre behandling. 

(max fugtighedsindhold 10-15 %).

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel -Ufortyndet

Evt. fortynding kan foretages med vand.

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

30 - 50 µmStøvtør 30 min. 20 °C

30 - 50 µmBerøringstør 90 min. 20 °C

30 - 50 µmKan overlakeres efter 2 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Grunding: Arsino®l H2O Primer 0572

Slutbehandling: Arsinol® H2O 0575

Anbefalet lagtykkelse: 90 µmVådfilm: Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 12 m²/ltr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Nuancer: For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.

VOC forklaring: For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ   Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/

Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA

Underkategorien som produktet tilhører:(X)

EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)

Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt  g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Bemærkninger: H2O Arsinol® må ikke påføres i tåget og fugtigt vejr eller ved temperaturer under 10° 

C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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