EKSTERIØR

COMPO-CARE

Produktbeskrivelse

COMPO-CARE er en vannbasert fornyer for alle typer kompositt-tre. Beskytter, styrker og gjenoppfrisker fargen
på kompositten. COMPO-CARE er lett å påføre og tørker raskt.

Egenskaper

•
•
•
•
•
•
•

Bruksområder

•	Utvendig bruk.
• Alle typer kompositt-tre.
• Vertikale og horisontale overflater: terrassebord, kledning, hagemøbler.
• Ideell for rillet terrassebord.

Tekniske data

Finish: Silkematt.
Bindemiddel: Akryl.
Løsemiddel: Vann.
Egenvekt (ved 20°C): 1.080 ± 0,05.
Viskositet: Væske.
Tørrstoffinnhold: 6 % w/w.
Flammepunkt: Ikke klassifisert som antennelig.
Holdbarhet: 1 år minimum i uåpnet emballasje.
Emballasjestørrelse: 1L.
Farge:

Transparent farget overflatebehandling.
Forsterker fargen på kompositt-tre.
Beskytter mot flekker (olje, fett...).
Gjør overflaten vannresistent.
Enkel påføring.
Tørker raskt.
Luktsvak.

Brun

Grå

Tørketid:
• Berøringstørr - 1 time.
• Brukstørr: 12-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
• Flater med mye trafikk bør tørke i 24 timer før de blir tatt i bruk.
VOC: 3 % ± 0,5.

Påføringsverktøy

Pensel: Syntetisk pensel av høy kvalitet.
Rulle: Syntetisk, kort eller medium luv.

Påføringspraksis

Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
Må ikke påføres om det er ventet kaldt og/eller vått vær de neste 24 timene.
Påføres mellom + 10°C og + 30°C.
Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å behandle.
For å unngå fargeforskjeller, bland sammen alt av produkt som skal brukes på ett område eller seksjon.
Arbeid alltid langs hele lengden av et bord - til en logisk pause.
Aldri stopp påføringen på midten av et bord.
Vertikal kledning bør behandles fra topp til bunn.

Preparering av
overflaten

Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett, olje, mugg og flekker.
Behandle mugg med en blanding av 50/50 blekemiddel/vann. Påfør blandingen på overflaten og skrubb godt,
la virke i 10-15 minutter og skyll grundig.
Etter rengjøring må underlaget tørke godt (fuktighetsinnhold på 18 % eller mindre) før du påfører finish. Rens
overflaten med COMPO-CLEAN*.

Påføring

Må ikke tynnes.
Rør produktet grundig før og jevnlig under påføring.
Påfør et enkelt, jevnt lag med COMPO-CARE på hele lengden kompositt-tre, stopp kun ved naturlige overganger
for å unngå overlapping.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

FARGEFORNYER
FOR KOMPOSITT-TRE

Tid mellom vedlikehold avhenger av bruksintensitet og eksponering for sol og vær.
Vedlikehold må gjennomføres når behandlede områder har falmet.
COMPO-CARE krever ingen sliping eller stripping før påføring av vedlikeholdsstrøk.
Rengjør overflaten med COMPO-CLEAN*.
Påfør et strøk med COMPO-CARE på overflaten i henhold til instruksjonene i avsnittet «PÅFØRING».

Rengjøring

Såpe og vann.

Oppbevaring

Tåler ikke frost eller høye temperaturer.

Generell
informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er korrekt.
OWATROL kan ikke garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter blir brukt
under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på
info@owatrol.com eller kontakt den lokale OWATROL-representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er
korrekt på utstedelsesdatoen.
Alle andre OWATROL-produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes etter anvisning på etiketten og i det
tekniske databladet.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Utgivelsesdato

Juni 2013.
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* Samme produsent
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COMPO-CARE er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.no

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Vedlikehold

06/15 - RCS Tours 331 998 484

15 m2 per liter.
Dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode og overflatens type, tekstur, alder og porøsitet.

ADFIELDS

Dekkevne

