OWATROL SEASONITE®
BESKYTTELSE AF FRISK TRÆ
Produktbeskrivelse

OWATROL SEASONITE® beskytter frisk træ det første år mod ødelæggende påvirkninger fra solen og
fugt.
En påføring med OWATROL SEASONITE® vil holde fugt ude af træet og samtidig beskytte mod solens
skadelige stråler. Dermed vil træet se nyt ud i længere tid.
I modsætning til vandafvisende produkter, der får vandet til at ”perle af” og lægge sig på overfladen,
trænger OWATROL SEASONITE® ind i træet og binder sig til træets fibre for at stabilisere og beskytte. På
den måde minimeres splintring, revner, kastning og skørhed. Produktet giver træet mulighed for at
"ånde", så overskydende fugt kan trænge ud, mens det samtidigt beskytter træet mod yderligere fugt
indtrængning. OWATROL SEASONITE® tillader frisk træ at klimatisere i løbet af det første år.

Produktegenskaber

•
•
•
•
•

Anvendelsesområder

• Kun til frisk, udendørs træ.
• Til at stabilisere frisk, udendørs træ i det første år af klimatiseringen.
• Ideel til trygimprægneret træ, bløde træsorter - ceder, fyr, Douglasfyr m.v. samt hårde træsorter - ask,
bøg, birk m.v. incl. ovntørrede træ.
• Vandrete og lodrette overflader, såsom nye terrasser, facadebeklædninger, hegn og andre udendørs
møbler.
• Til udtørrede træ anvend OWATROL NET-TROL®* og OVERTROL TEXTROL®*.

Tekniske data

Finish: Silkemat.
Bindemiddel: Alkyd harpiks.
Opløsningsmiddel: Vand.
Vægtfylde (v/20° C): 1 kg/l ± 0,05.
Beskaffenhed: Flydende.
Tørstofindhold: 6% ± 2.
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig.
Pakningsstørrelse: 2,5 liter.
Farve: Farveløs.
Tørretid: 12 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Terrasser kan normalt betrædes efter 1
time.
VOC: EU grænse for dette produkt (cat. A/f) 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 11 g/l.

Klargøring af
overfladen

• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning.
• Fjern eventuel skimmelsvamp med 1/3 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad
den sidde i 10-15 min; skyl grundigt af.
• Hvis nødvendigt kan træet slibes efter rengøring (80 korns slibepapir).

Påføringsværktøj

• Pensel
• Rulle - medium luv
• Havesprøjte

Anbefalinger for
påføring

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Får frisk træ til at se nyt ud længere.
Minimerer splintring, opsvulmning og revner, der skyldes sol og regn.
Let at anvende. Et påføringslag - selv på fugtigt træ.
Farveløs - fremhæver træets naturlige farve.
Klar til brug.

Kontakt os for yderligere information og vejledning før anvendelse af OWATROL SEASONITE® på
hårdttræ.
Bemærk: Anvend ikke OWATROL SEASONITE® på eg.

Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, som ikke er anvendt under producentens tilsyn.

Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle - inkl. buske og planter.
Påfør ved 10°C til 30°C.
Undgå at påføre, hvis der forventes koldt eller vådt vejr indenfor de næste 24 timer.
Ryst eller omrør grundigt før brug. Fortynd ikke.
Arbejd altid i den fulde længe af et stykke træ eller anden vandret beklædning frem til et logisk stop.
Lodrette overflader skal påføres nedefra og op.
Stop aldrig påføring midt på et stykke træ.
Påfør aldrig i direkte sollys eller på varme overflader.
Efter påføring med sprøjte: Træk altid en pensel eller rulle henover området for at øge
indtrængningen og ensartetheden i mætningen af træet.

Påføring

• Træet skal være rent, tørt eller fugtigt, men ikke vådt.
• Påfør et rundhåndede mættende lag på alle overflader af træet.
• Lad endetræ suge godt.
• Ved behandling af terrasser arbejdes OWATROL SEASONITE® godt ind i sprækker mellem brædderne.
• Ved dypning af fx beklædningsbrædder, lad dem trække i 10 minutter og lad træet dryppe af.
• Terrasser kan normalt betrædes efter 1 time.
Bemærk: Kontakt os for yderligere information og vejledning før anvendelse af OWATROL SEASONITE®
på hårdttræ. Avend ikke OWATROL SEASONITE® på eg.

Rækkeevne

5-7 m² pr. liter
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet.

Vedligeholdelse

Træ behandlet med OWATROL SEASONITE® vil efter et år let kunne vedligeholdes og beskyttes med en
gennemtrængende oliebehandling, så som med OWATROL TEX-TROL®* træolie eller OWATROL
AQUATROL®* træolie.
Anvend OWATROL NET-TROL®* til at rengøre og genskabe træets naturlige farve.

Rengøring

Vand og sæbe.

Opbevaring

Overskydende OWATROL SEASONITE® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere.
Undgå frost og høje temperaturer.

Sikkerhed

Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og
fremvis beholderen eller etiketten.
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk

Generel information

Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt.
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark.
Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i
dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske
datablad.
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke
er foretaget under hans tilsyn.
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk

Udstedelsesdato

Februar 2017.

Owatrol Original
er et varemærke fra

WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:

www.owatrol.com

