DANA LIM

A/S

DK

Produkt Information:

Træfiller 617
Vandbaseret & hurtig tørrende
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Træfiller 617 er en lugtsvag hurtighærdende filler til reparation og udfyldning af huller og
revner i træ.
Filleren er let at påføre, revner ikke og giver minimalt svind. Efter hærdning er den
skruefast og kan slibes, lakeres m.m.
Træfiller 617 fås i en naturlig lys fyrretræsfarve.
Ved anvendelse udendørs eller ved direkte vandpåvirkning bør overfladen beskyttes
med dækkende overfladebehandling.

Fysiske / kemiske data:
Type:
Farve:
Vægtfylde:
Tørstofindhold:
Holdbarhed:

Vandbaseret udfyldningsmateriale til træ.
Natur.
1,4 kg/l
ca. 79 %
Minimum 12 mdr. ved kølig opbevaring i originalemballage.
Opbevares frostfrit.

Emballage:

Afhærdet spartelmasse:
Overmalbar:

Varenr.

Farve

Størrelse

TUN-nr.

77605

Natur

250 ml tube

5185051

Ja.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Reparationsstedet skal være rent, tørt og fedtfrit.

Anvendelsestemperatur:

Minimum 5 °C.

Påføring:

Træfiller 617 påføres med en spartel, i lag op til 10 mm ad gangen.
For at reducere tørretiden, kan man med fordel påføre lag på 2 –4 mm ad gangen.
Sidste lag bør være lidt højere end overfladen, og efter tørring skæres plant med en
hobbykniv og efterslibes let.

Efterbehandling:

Efter hærdning er filleren skruefast, og kan slibes, lakeres m.m.

På grund af de mange forskellige malinger og lakker på markedet, anbefaler vi altid at der
udføres en prøve inden overmaling/lakering.

Tørretid:

Tynde lag (1 mm) kan slibes efter 30 – 60 minutter, afhængig af temperatur og
luftfugtighed. Skuefast efter ca. 15 timer (ved 10 mm)

Rengøring:

Værktøj renses i vand inden filleren er tør. Hærdet filler fjernes mekanisk.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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