WOCA Nåltreslut
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FOR BEHANDLING AV NÅLETRESGULV. GIR HVIT
PATINA OG FORHINDRER GULNING.
Produktbeskrivelse:
WOCA Nåletreslut kan brukes på alle typer nye, slipte og pussede
nåletresgulv (furu, gran og pitchpine) Brukes til gulv, panel, tak,
møbler og lignende. (Maks. 12-14% fuktighetsinnhold). Treet kan
være massivt, laminert eller limtre (laminert tre). Luten kan ikke
benyttes på hardtre, da dette kan føre til uønsketede fargenyanser
i disse treslagene. For løvtre brukes WOCA Løvtreslut.
Funksjon
Luten reagerer kjemisk i treets pore-system, hvor den over en kort aldringsperiode (2-3
måneder) gir treet en hvitskurt overflate og hindrer at det skjer en tidig gulning av veden
når den utsettes for sollys og annet UV-lys. WOCA Nåletreslut er tilsatt titan hvitt, for å gi en
visuell rask og ensartet ”Hvitskuring” av overflaten (når treet har modnet endres ikke fargen
lenger). I løpet av perioden, mens treet modnes, kan det oppstå blå-grønn og orangeflammede
områder. Lutbehandling må utføres så snart etter legging / montering / utpakking som mulig.
Hvis veden er først er blitt gul, kan ikke lutbehandling gjøre det lyst igjen.
WOCA Nåletreslut kommer i 1 og 2,5 liters kanner med barnesikker kork, faremerking og full
arbeidsbeskrivelse.
Tekniske Data

Deklarasjon
Rekkevne
PH
Egenvekt
Form
Holdbarhet
Sikkerhetsdatablad

Natriumhydroksid, calsiumhydroksid,
titan hvitt og vann. <5% nonioniske
tensider
8-10 m²/liter (avhengig av tresort)
13-14
1,1 kg/l
Flytende
2 år i uåpnet emballasje
Ta kontakt med Gulvkompagniet AS

Lagring
Lagring bør skje tørt og frostfritt, ikke for varmt eller i direkte sollys. Rist omhyggelig før bruk.
Påse at alt evt. bunnfall er oppløst før bruk.
Miljø
Avfall: Tomme kanner kastes i vanlig avfall/plastgjenvinning. Skyll gjerne kannen før den
avhendes. Produktrester leveres godkjent mottak for destruksjon av kjemisk avfall.
Produktet er under kontinuerlig laboratorietesting av både råvarer og ferdigvarer og er godkjent
av Institutt for Baubiologi (IBR) for bruk i hjemmet
Brukerveiledning og rekkevne.
Bruk min. 1l Lut per 10 m2 (rekkevne avhenger av treoverflaten). Det anbefales to påføringer.
Høvlet plank krever vanligvis mer lut. Luten gir ikke treet noen beskyttelse, og det må derfor
påføres en egnet overflatebehandling som beskytter for fukt og smuss. Til dette formålet
brukes WOCA Natursåpe eller WOCA Tregulvolje.

G U LV K O M PA G N I E T A / S T E K N I S K D ATA B L A D / B R U K E RV E I L E D N I N G

Advarsel
Lut er etsende. Bruk egnede hansker og vernebriller. Til påføring brukes lutpensel eller maskin.
Tørketiden er omtrent 8 timer ved 20 ° C.
Rengjøring og vedlikehold
For rengjøring og vedlikehold av lut-behandlet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder
som tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller
Trerens avhengig av graden av tilsmussing.

Alle anbefalinger og teknikker gitt i dette datablad er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme.
Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til en hver tid gjeldene lokale forskrifter og forhold. Produsenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han
besitter et til en hver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning.
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