Collstrop heldækkende, oliebaseret
GENEREL BESKRIVELSE:
Type: Tixotropisk (drypfri) træbeskyttelse på alkydoliebasis med et højt tørstof indhold.
Anvendelsesområde: Kan anvendes til farveskift og til vedligeholdelse af udvendig
træværk, der i forvejen er imprægneret eller behandlet med Collstrop Grundingsolie, Collstrop Laserende
eller Halv- og Heldækkende træbeskyttelse på oliebasis. Dækker træets overflade og er ekstrem
vandafvisende og giver lang vedligeholdelsesinterval.
Nedbrudte overflader grundes med Collstrop Grundingsolie eller Collstrop Transparent Træbeskyttelse
før behandling.
Specielle egenskaber: Collstrop Heldækkende Træbeskyttelse giver en vejrbestandig, robust og særlig
vandafvisende halvblank overflade. Indeholder fungicider.
Nuance: Afstemte farver.
Emballage: 2,5 ltr.

TEKNISKE DATA:
Bindemiddel: Fed Alkydolie.
Viskositet v/ 20°C. Tixotropisk (drypfri).
Vægtfylde: Ca. 0,95 kg./ltr.
Opløsningsmiddel: Mineralsk high fl ash terpentin.
Tørstofi ndhold: Ca. 40%
Flammepunkt: >62°C.
Rækkeevne: 8-10 m2/ltr. afhængig af træets beskaffenhed.
Tørretid: Ca. 8-12 timer v/ 20°C. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ
være forlænget.

ANVENDELSESDATA:
Forbehandling: Træet renses for fedt og snavs.
Påføring: Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højest være 15%.
Collstrop Heldækkende Træbeskyttelse påføres med pensel el. sprøjte (airless). Anbefalet forbrug: min.
125 ml./m2 (svarer til en rækkeevne på 8 m2/liter).
Anvendelsestemperatur: >5°C.
Omrøring: Ja.
Rengøring: Terpentin.
Opbevaring: Frostfrit.
Efterbehandling: Til afsluttende behandling og senere vedligeholdelse anbefales farveløs, tilsat 10 % af
den oprindelige farve, for at undgå, at træet bliver mørkere.

SIKKERHEDSDATA:
PR. nr.: Under udarbejdelse.
MAL-kode Danmark: 2-1.
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)
Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)
Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23)
Må ikke kommes i kloakløb.(S29)
Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller
etiket.(S62)

Yderligere information: Kontakt Micoll 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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Gl. Donsvej 6
6000 Kolding
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