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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for 
malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. 
Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden 
varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå 
glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende. 

Vandig grundingsolie industri
Vandig alkyd og akrylbinder 
Varenummer 760-0000XX PR nummer 2361070 

Vandig grundingsolie er et vandigt, farveløst og næsten lugtfrit  
træbeskyttelsesmiddel, tilsat fungicider.  
Vandig grundingsolie er baseret på alkydbindemiddel, som har 
gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet 
samt øge dets formstabilitet. 

Anvendelsesområder 
Grundbehandling af ubehandlet eller stærkt absorberende træ til  
udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, udhæng og gavl; 
inden viderebehandling med vandig træbeskyttelse.  
Vandig grundingsolie er med til at sikre en udfyldt og ensartet 
bund samt god vedhæftning for efterfølgende behandling. 

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt  
for malebehandling.  
Træfugtigheden på behandlings-tidspunktet må ikke være højere  
end 15% og relativ luftfugtighed ikke over 80%. 
Døgntemperaturen skal være over +5°C.  
Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med  
kardæsk, børste og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes, der  
slibes til frisk træ.  

Behandling 
Grundingsolien omrøres grundigt før og under brug. 
Det anbefales at anvende en bred flad pensel til påføringen. 
Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge tynde lag.  
Anbefalet forbrug på høvlet træ: min 125 ml/m².  
Anbefalet forbrug på ru træ: min 300 ml/m². 

Begrænsninger
Kun til udvendig brug. Ikke egnet til flader med eksisterende,  
intakt malingsfilm. Skal efterbehandles med egnet vandigt  
overfladebehandlingsmiddel.  

Type: Vandig grundingsolie
 
Anvendelsesområder: 
Grundbehandling af udvendigt træværk
 
Bindemiddel: Vandig alkyd & ren akryl 
 
Fortynding: Må fortyndes med vand. 
 
Densitet: Ca. 1 kg/l ISO 2811
 
Viskositet (v.20°C): DIN4 10-12
 
Forbrug: 3-8 m²/ltr 
 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1-2 timer
 
Overmaling: 
Efter 1 døgn og inden 7 døgn

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C 
(underlag og omgivelser) 
 
Luftfugtighed: 
Bedst ved 60%-65% RF 
Min. 40% max. 80% RF 
 
Rengøring af værktøj: 
Vand og sæbe 
 
Opbevaring: 
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i 
direkte sollys og utilgængeligt for børn 
 
Holdbarhed: 
Mindst 24 måneder efter 
produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) 
ved korrekt opbevaring
 
Emballager: 20, 120 og 1000 liter
 
Farver: klar, let gullig
 
VOC-værdi: <30 g/l 
EU VOC grænseværdi (2010): 
Kat A/f: 30 g/l 
 
CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen
 
MAL-kode: 00-1 
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