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Produktinformation:

Plastisk Træ 638
Hurtig tørrende, vand- og skruefast
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Plastisk Træ 638 er en hurtigt hærdende træmasse til reparationer og
udfyldning af huller og revner i træ.
Efter afhærdning er træmassen vand- og skruefast, og kan saves,
skæres, høvles, slibes, spritbejdses, poleres og lakeres.

Fysiske / kemiske data:
Træmasse:
Type:
Konsistens:
Tørstofindhold:
Holdbarhed:
Emballage:

Opløsningsmiddelholdigt træbaseret udfyldningsmateriale.
Pastøs.
ca. 48 %
Mindst 4 år i tæt lukket emballage ved kølig opbevaring.
Varenr.
63871
63821
63873
63823
63875

Farve
Natur
Eg
Teak

Størrelse.
75 ml tube
250 g dåse
75 ml tube
250 g dåse
75 ml tube

DB-nr.
8630378
8630469
8630394
8630477
8630410
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Reparationsstedet skal være tørt, rent og fedtfrit.

Påføring:

Træmassen bør påføres i et lag på ca. 1 - 2 mm ad gangen.
Reparationsstedet fyldes helt op, gerne lidt over overfladens plan. Efter hærdningen fjernes
det overflødige.
Ved anvendelse af tube med doseringsspids, skal doseringsspidsen afskæres ca. halvvejs
ned således at træmassen let kan passere igennem af doseringsspidsen, HUSK – hvis
træmassen ikke bruges op på engang skal doseringsspidsen afmonteres og rengøres til
senere brug, tuben lukkes med skruelåget.

Tørretid:

Produktet er slibetør efter ca.1-2 timer, afhængig af lagtykkelse og temperatur ved påføring
på 1 mm.

Efterbehandling:

Efter fuldstændig afhærdning kan Plastisk Træ 638 saves, skæres, høvles, slibes,
spritbejdses, poleres og lakeres.

Rengøring:

Værktøj rengøres med Fortynder 954 eller acetone. Hænder vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:
Se 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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