Trepleie
Woodskin
Fungerer som et beskyttende hudlag for treet
Woodskin er en fleksibel treolje/lakk hybrid som fungerer som et beskyttende hudlag over tre.
Microporøse egenskaper gjør at treet kan “puste”. Små hull i lakk filmen gjør at den kan krympe og
ekspandere når treet “lever” samtidig som vann støtes vekk fra overflaten. Woodskin er lett å påføre.
Behøver ikke tynnes, og sliping mellom strøkene er heller ikke nødvendig. Woodskin trenger dypt inn i
treet og hindrer krakkelering, oppsprekking og flassing. Minimalt vedlikehold – bare rengjøring og et
nytt strøk er hva som normalt trengs innefor en ny sesong. Godt egnet til alle typer tre og da spesielt
fete treslag som teak o.l.

Egenskaper

Fordeler

n

Mikroporøs treolje/lakk hybrid

n

Fleksibel overflate som “lever” med treet. Mikroporøs og
vannavisende som hindrer dannelse av sopp og råte

n

Tyntflytende og penetrerende

n

Tynning trengs ikke. Enkel å påføre med pensel.
Trenger dypt inn i treet og flyter ut til en jevn glans

n

Slipefri

n

Minimal forbehandling, både før og etter påføring.
Ingen krakkelering eller flassing som vanlig lakk

n

Lett pigmentert og gjennomsiktlig

n

Gjennomsiktlig teaknøyans som fremhever treets struktur

n

Inneholder HALS og UV filter

n

God UV beskyttelse hele sesongen

Produkt data
Produktkode og farge

YVC316

Tynning

Tynner No.1. Skal ikke tynnes

Antall strøk

Minst 3 strøk

Spre-evne

10m2/ltr.

Påføring

Pensel

Embalasjestørrelse

750 ml, 2.5 ltr.

Teknisk info: 47030909 Åpen 08:00 – 16:00, mandag – fredag

Woodskin

Malingsystem og kompabilitet
Woodskin kan brukes på alle typer tre, selv på fete treslag som teak etter anbefalt avfetting (Tynner No.1 anbefales).
Brukes over vannlinjen, ikke på flater under vann.

Forbehandling
(Påføring med pensel)
Tidligere behandlet med Woodskin (eller Sikken Cetol Marine)
Vask med et rengjøringsmiddel. Mattslip overflaten, skyll med ferskvann og la tørke.
Tidligere lakkerte flater
Fjern gammel lakk. Følg bruksanvisning for bart tre.
Bart tre/kryssfiner
Woodskin skal brukes på bart tre uten noen spesiell forbehandling. Sliping trengs ikke for vedheft, men for et best mulig resultat kan man
slipe med 80 – 180 papir etterfulgt av 280. Fjern slipestøv. Bruker man tynner ved fjerning av slipestøv må overflaten være helt tørr innen
første strøk påføres. Fete treslag må avfettes med Tynner No.1.
Påføring (Pensel)
Godt egnet for pensel. Woodskin kan påføres på bart tre eller over seg selv. Hell opp mengden du beregner å bruke en seperat beholder.
Påfør minst 3 strøk med en langhåret pensel. Sliping mellom strøkene er ikke nødvendig. La Woodskin tørke i 24 timer mellom strøkene.
Skal ikke tynnes.

Ytterligere informasjon
Hva er UV absorbere og HALS?
n UV absorbere tar hånd om skadelige UV stråler fra sollyset og omdanner dem til varme, som igjen slippes ut av lakkfilmen.
HALS (Hindered Amine Light Stabilisers) beskytter lakken ved å spore opp de frie radikalene som bryter ned lakken kjemisk og
nøytraliserer dem. HALS gjentar seg selv og virker hele lakkens levetid ut.

n

For mer informasjon om produkt eller malingspesifikasjon, se datablad som finnes på yachtpaint.com.
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Viktig informasjon
Den informasjon som er gitt i denne publikasjon er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en henvendelse til oss om produktets anvendbarhet til spesifike gjøremål så brukes det på egen risiko, og vi tar ikke ansvar for resultat
eller skade som skyldes produktet. Informasjone i denne publikasjon oppdateres kontinuerlig basert på senest tilgjengelig infomasjon fra våre erfaringer, tester og utvikling.
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