
Beskrivelse:

Anbefalet brug:

Tilgængelighed:

HEMPEL's TEAK COLOUR RESTORER 67462 er en pigmenteret teakolie med skimmel hindrende 
middel, der forebygger misfarvning. Træet får en gyldenbrun farve efter påføring.

Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.

Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

Kulør-nr./farver:

Udseende:

Praktisk volumen tørstof, %:

Teoretisk strækkeevne:

VOC-indhold:

Berøringstør:

Vægtfylde:

Flammepunkt:

-

65220/  Teak

Transparent, Brun.

38 ± 1

10 - 20 m2/l [401 - 802 sq.ft./US gallon] afhængigt af porøsitet

1  time 20°C
2 time(r) 10°C

62 °C [143.6 °F]

0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon]

515 g/l [4.3 lbs/US gallon]

Holdbarhed: 5 år 25°C

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel  /  Rulle

Fortynder (maks.vol.): Må ikke fortyndes.

Tørfilmtykkelse:  Ikke relevant

Vådfilmtykkelse:  Ikke relevant

Sikkerhed: Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes 
i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).
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FORBEHANDLING: Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør med egnet 
opløsningsmiddel. Skyl overfladen med ferskvand. Lad tørre..

PÅFØRINGSBETINGELSER : Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet,
for at undgå kondensation.
 Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation 
ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.

FOREGÅENDE MALING:

EFTERFØLGENDE  MALING:

HEMPEL’S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL’S WOOD IMPREG 02362

HEMPEL’S TEAK OIL 67571 - På dæk eller områder, der er særligt udsat for slidtage.

BEMÆRKNINGER: Udslip, olierester, brugte klude og lignende skal bortskaffes i en brandsikker beholder pga. risikoen for 
selvantændelse.

HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462Bemærk:

Overmaling: Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand 
og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et 
egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer til datablade” på www.hempel.com. Data, specifikationer og 
vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle 
forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke 
andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore 
produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.

Omrøring: Produktet omrøres grundigt før brug..

Lagerstabilitet/lagring: Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes 
tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.

UDGIVET AF: HEMPEL A/S 6746265220

Nyt træ: Slib, og fjern alt støv. Mæt den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse og lad den 
tørre. Ny teak: Rengør med HEMPEL’S TEAK CLEANER 67543. Tidligere behandlet træ: Fjern støv 
og løst materiale. Behandl eventuelle bare pletter med en egnet træbeskyttelse (ikke teak).

PÅFØRINGSBETINGELSER: Metode: Påfør to malingslag af produktet på indvendige områder og tre malingslag på vejrudsatte 
områder. Tidligere behandlet træ: Påfør 1-2 lag af produktet.

Produktet kan fortyndes 1:1 med en egnet træbeskyttelse for at forstærke kuløren. Det kan anvendes 
på teakdæk og andre træoverflader som udsættes for kraftig slidtage, men KUN hvis det overmales 
med HEMPEL's TEAK OIL 67571.

ANBEFALET 
RENGØRINGSMIDDEL :

HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602
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