DEMIDEKK TERRASLASYR
OMSCHRIJVING

Watergedragen semidekkende houtbehandeling.

TOEPASSING

DEMIDEKK TERRASLASYR is een waterverdunbare transparante beits voor
geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het
hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels
en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor zachte houtsoorten,
tuinmeubelen en schuttingen waar een transparante, niet filmvormende
bescherming is gewenst.

VERPAKKING

0,75 en 3 liter

KLEUR

Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Droging bij 23°C / 50% RV

Stofdroog
Droogtijd tussen de lagen
Opslag

Alkydemulsie
75 - 85 cP
1,01 g/cm³
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
Na circa 4 uur
Na circa 12 uur
Vorstvrij opslaan en transporteren

VERWERKING

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning

6-10 m² per liter
Kwast of roller.
Water

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding
Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor
de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd.
Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.
Nieuw hout
Nieuw geïmpregneerd hout moet minimaal 1 à 2 maanden drogen, afhankelijk
van het weer. Sporen van algen en mos dienen verwijderd te worden met
HUSVASK en een borstel. Het beste resultaat wordt bereikt door 1 à 2 lagen
aan te brengen over de gehele lengte. Breng een dunne laag aan en veeg
overtollige beits weg met een droge pluisvrije doek. DEMIDEKK TERRASLASYR
trekt in het hout en dient geen laag te vormen.
Behandeld hout
Oude verlagen en vergrijsde oppervlakken reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIX
volgens de gebruiksaanwijzing. Goed nawassen met schoon leidingwater, alle
stof en losse delen verwijderen. Ondergronden in goede staat alleen wassen
met HUSVASK. Vervolgens een dunne laag DEMIDEKK TERRASLASYR
aanbrengen.
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DEMIDEKK TERRASLASYR
VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q.
glansverschillen te voorkomen.
 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te
wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande
middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest
dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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