Collstrop Grundingsolie, oliebaseret
GENEREL BESKRIVELSE:

Type: Oliebaseret træbeskyttelse, grundingsolie.
Anvendelsesområde: Til nyt træværk samt til stærkt udtørret træværk, herunder også
Vacumimprægneret træ. Anvendes også som grundingsolie, hvor der efterbehandles med
vandfortyndbar træbeskyttelse.
Specielle egenskaber: Collstrop Grundingsolie indeholder fungicider.
Grundingsolien trænger dybt ind og forøger herved træets formstabilitet. Findes også som
Kobber Grøn, som anvendes, hvor træ skal i forbindelse med jord eller murværk eller hvor der
har været angreb af råd, og en total udskiftning til trykimprægneret træ ikke kan foretages.
Nuance: Farveløs eller kobbergrøn.
Emballage: 2,5 ltr., 20 ltr. og 200 ltr.
TEKNISKE DATA:

Bindemiddel: Alkydolie.
Viskositet v/ 20°C Ca. 12 sek., Din 4-norm.
Vægtfylde: 0,82 kg./ltr.
Opløsningsmiddel: Mineralsk high flash terpentin.
Tørstofindhold: Ca. 10 %
Flammepunkt: >62°C
Rækkeevne: 3-10 m2/ltr. afhængig af træets beskaffenhed.
Tørretid: Håndteringstør efter ca. 4 timer og gennemtør efter ca. 24 timer v/ 20°C.
ANVENDELSESDATA:

Forbehandling: Træet renses for fedt og snavs.
Påføring: Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højest være 15%.
Collstrop Grundingsolie påføres med pensel el. sprøjte.
Til dypning fremstilles en speciel dyppekvalitet.
Sørg især for omhyggelig behandling af endetræ.
Anbefalet forbrug: min. 200 ml./m2 (svarer til en rækkeevne på 5 m2/ltr.).
Anvendelsestemperatur: >5°C
Omrøring: Ja.
Rengøring: Terpentin.
Opbevaring: Frostfrit.
Efterbehandling: Collstrop Træbeskyttelse Transparent, Heldækkende
eller Heldækkende Vandig.

SIKKERHEDSDATA:

MAL-kode Danmark: 3-1.
Fareklasse v/ brand III-I.
Klassificering: Xn (Sundhedsskadelig)
Skadelige indholdsstoffer: Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger: Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding.(R48/20)
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.(R43)
Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)
Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23)
Undgå kontakt med huden.(S24)
Må ikke kommes i kloakløb.(S29)
Brug beskyttelseshandsker under arbejdet.(S37)
Må kun bruges på steder med god ventilation.(S51)
Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne
beholder eller etiket.(S62)
Yderligere information: Kontakt Collstrop Woodcare ApS på tlf. 76 30 86 00.
Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse
af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig
anvendelse af vores produkter.
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