
DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse   

Produktinformation  

Tekniske data 
 
Produkttype:           Heldækkende akryl træbeskyttelse   
Bindemiddel:           Akryl 
Opløsningsmiddel:  Vand  
Kulør.                        Sort, Hvid A-Base og Base C 
Tørretid:           Ca. 2 t, overmalbar ca. 4 t, gennemhærdet ca. 3-4 uger (+23 °C, 60% RF) 
Fortynding:           Vand  
Rengøring           Vand og sæbe 
Rækkeevne           Ru træ 6-8 m²/ltr, høvlet træ 8-10 m²/ltr, afhængig af bundens sugeevne 
Værktøj           Pensel, rulle eller malersprøjte  
Mal-Kode:           00-1 (1993) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.decofarver.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og 
kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. 

 
Beskrivelse: Vandbaseret og dækkende træbeskyttelse særligt velegnet til nyt og ubehandlet træværk udendørs. 
Giver dit træværk en slidstærk overflade med en flot glans. DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse er 
vandafvisende, UV resistent og hæmmer angreb af skimmel og belægninger på overfladen af træværket. Ideel til 
farveskift selv fra mørke til lyse farver. 
 
Krav til bunden: Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort til maling. På behandlingstidspunktet 
må træfugtigheden i vinduer max. Være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%. 
 
Forbehandling: Løstsiddende træfibre fjernes. Snavs afvaskes med trævask. Belægninger behandles med en 
egnet alge- og belægningsfjerner. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. 
 
Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk. 
 
Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med DecoWOOD Grundingsolie, tryk- eller 
vacuumimprægneret samt eksotisk træ skal ikke grundes. 
 
Behandling: Påfør 2-3 x DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse, levetiden øges ved flere lag. Endetræ skal 
mættes og kræver flere behandlinger. 
 
Påføring: Pensel eller rulle i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring 
skal temperaturen være over 5 ºC og den relative luftfugtighed under 80%. 
 
Opbevaring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket. 
 
Bortskaffelse: Rester skal afleveres på kommunal modtagestation. 
 
Bemærk: Minimer spild af maling, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Genvind ubrugt maling til 
genbrug. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.  
 
Yderligere information om produktets anvendelse findes på www.decofarver.dk 
 
Produktet indeholder biocidmidler 
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) 
med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. 
 
EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A7a) 30 g VOC/l. (2010). Dette produkt indeholder max: 30 g VOC/l. 


