Datablad XpertPro Boratlud TT

• XpertPro Boratlud TT er grundbehandling
• Hvidpigmentering af ubehandlede træoverflader
• Giver en ekstra hvid overflade
• Forsinker træet i at gulne
• Fremhæver træets naturlige årer og struktur
• Kan anvendes på slebede gulve
• Kan overlakeres
• Kan anvendes på alle lyse træsorter, inkl. eg

ANVENDELSE:
Sørg for at det ubehandlede gulvs overflade
er ren og tør, samt fri for rester af sæbe, polish, fedt, voks og støv.
Fjern eventuelle urenheder ved at slibe og
støvsug herefter området fri for støvrester.
Ryst omhyggeligt dunken og hæld i en
spand og rør jævnligt for at sikre et godt
resultat.

XpertPro Boratlud TT påføres gulvet, og det
sikres, at overfladen er helt dækket for at
undgå misfarvning. Påføring skal ske i træfibrenes længderetning.

XpertPro Boratlud TT er en grundbehandling, så gulvet skal herefter overfladebehandles med enten gulvolie, natursæbe,
voks eller lak.

Overfladen skal tørre helt, hvorefter overfladen slibes/poleres med pads. Støvsug herefter for at fjerne støv.

Produkttype:

XpertPro Boratlud TT

Anvendes på:

Alle lyse træsorter, inkl. eg

Rækkevidde:

8 - 10 m pr. liter

Før påføring:

Omryst/omrør grundigt før brug

pH:

ca. 9,5

Værktøj til påføring:

Flad moppe, pensel eller rulle

Fortynding:

Leveres klar til brug. Skal ikke
fortyndes

Værktøj rengøres med:

Foretages med sæbevand
straks efter brug

Overfladetemperatur:

min. 15°C

Opbevaring:

To år i uåbnet emballage ved 20°C. Må ikke
udsættes for temperatur under 0°C

Kemikalie
sammensætning:

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer

Bortskaffelse:

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer

Rengøring:

Hvis der spildes vand på et trægulv,
skal dette straks aftørres med henblik
på at undgå skade på gulvet
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