
Panelhvid
Hvidpigmentering af lofter og vægpaneler af træ

Trip Trap Panelhvid er et vandbaseret produkt, der anvendes til lysning af
gulnet træværk, f.eks. lofts- og vægpaneler. Panelhvid anvendes indendørs
til ubehandlet eller lakeret eg eller nåletræ.

Til ubehandlede og lakerede overflader
Giver en blød og mat overflade
Drypfri - nem at påføre

Anvendelsesområde Hvidpigmentering til gulnede trælofter. Kan anvendes på nyt og gammelt
træ samt på lakerede overflader.

Anvendelse Behandling

0

Bemærk

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af
overfladen og produktets forenelighed. Trip Trap WoodCare fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

Tørretid 1-2 timer ved 20°CTørretid:

Til påføring af Panelhvid anvendes en egnet pensel. Brug evt.
en lille rund pensel til profiler og kanter. Anvend plastspand og klud eller
skrubbe til rengøring. Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vi anbefaler:

4-5 timer ved 20°CGennemhærdet:

Teknisk data 1.30-1.40 g/ml.Massefylde:

pH 7-8PH:

3 årHoldbarhed:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.Påføringstemperatur:

10-12 m²/LRækkeevne:

Hvid, Ekstra HvidFarver:

Med vand og sæbeRengøring af værktøj:
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+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes
for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og
køligt om sommeren.

Opbevaring:

750 ml, 2.5, 4.5Emballage:

Ca. 40%.Luftfugtighed:

SvagLugt:

Vedligehold og
følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+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.
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