Trävård
Woodskin
Fungerar som ett skyddande hudlager för trä
Woodskin är en flexibel träolja/fernissa hybrid som fungerar som ett skyddande hudlager för trä.
Mikroporösa egenskaper gör att Woodskin låter träet under andas; små hål i lackfilmen gör att denna
kan krympa och expandera när träet rör sig, men de är så små att ytan fortfarande stöter ifrån sig
vatten – som annars orsakar mögel och röta. Woodskin är väldigt enkel att stryka utan förtunning eller
slipning mellan skikten. Ytan flyter ut jämnt och fint till en lätt genomskinlig sidenblank yta. Woodskin
är tunn och tränger in djupt i träet vilken minimerar risken för krackelering och flagning. Minimalt
underhåll – endast rengöring och sedan ett nytt skikt är vad som normalt behövs inför en ny säsong.
Den ljusbruna teaknyansen framhäver träets lyster och är särskilt lämplig för feta träslag som ex teak.

Egenskaper

Fördelar

n

Mikroporös träolja/fernissa hybrid

n

En flexibel lackyta som rör sig med träet, mikroporös och
vattenavstötande egenskaper som förhindrar uppkomst av
mögel och röta

n

Tunnflytande och penetrerande

n

Ingen förtunning behövs. Väldigt enkel att applicera med
pensel. Tränger in i träet och flyter lätt ut till en jämn, slät
glans

n

Slipfri

n

Minimal förbehandling, både före behandling och mellan
skikten. Flagar eller krackelerar inte som vanliga fernissor
kan göra

n

Lätt pigmenterad och genomskinlig formulering

n

Genomskinlig teaknyans som framhäver träets lyster,
på alla typer av trä

n

Innehåller HALS och UV absorbers

n

Bra UV skydd hela säsongen

Produkt data
Produktkod och kulör

YVC316

Förtunning

Thinner No.1. Ska inte spädas.

Antal skikt

Minst 3 skikt

Praktisk åtgång

10m²/lt

Appliceringsmetod

Pensel

Förpackningsstorlek

750ml, 2.5lt

Normal lagringstid

2 år

Woodskin

Målningssystem och kompabilitet
Woodskin kan användas på alla typer av trä, även på feta träslag som ex. teak, efter rekommenderad förbehandling och avfettning
(Thinner No. 1 rekommenderas). Lämplig över vattenlinjen, inte på ytor under vatten.

Förbehandling
(Pensel applicering)
Tidigare behandlad med Woodskin (eller Sikken Cetol Marine)
Tvätta noga med rengöringsmedel. Mattslipa ytan, skölj med färskvatten och låt torka.
Tidigare fernissad yta
Avlägsna tidigare skikt. Följ rekommendationen för bart trä
Bart trä/plywood
Woodskin är avsedd att använda direkt på bart trä utan något speciell förbehandling. Slipning behövs inte för vidhäftningens skull.
För att få ett slätare underlag kan man slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Avlägsna slipdammet. Om förtunning används
måste ytan vara helt torr innan första skiktet stryks på. Feta träslag måste avfettas med Förtunning No. 1.
Målning (Pensel)
Lämplig för penselmålning. Woodskin kan strykas direkt på bart trä eller på sig självt. Häll upp den mängd du beräknar använda i ett
separate kärl. Stryk minst 3 skikt med pensel, en långhårig rekommenderas. Slipning mellan skikten behövs inte. Låt Woodskin torka
24 timmar mellan skikten. Spädning rekommenderas inte.

Ytterligare information
Vad är UV absorberare och HALS?
n UV absorberare tar hand om skadliga UV strålar från solljuset och omvandlar dem till värme som sedan avgår ut genom lackfilmen.
HALS (Hindered Amine Light Stabilisers) skyddar fernissan genom att spåra upp och neutralisera fria radikaler som annars bryter
ner fernissan kemiskt. HALS återproducerar sig själv och håller därför hela fernissans livslängd.

n

För mer detaljer om produkt eller målningsspecifikationer se datablad, finns på yachtpaint.com, alternativt kontakta International Färg.

Importör: International Färg AB
Box 44, S–424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50
®

, International®, AkzoNobel logo och alla produktnamn som nämns i denna skrift är Akzo Nobels registrerade varumärken eller tillverkade på licens för AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2009.

Viktig information
Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som
åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.
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Mer information hittar du på vår hemsida – yachtpaint.com

