DANA LIM

SE

Produktinformation:

Träfiller 617
Vattenbaserad & snabbtorkande
Produktbeskrivning & användning:
Träfiller 617 är en luktsvag snabbtorkande filler till reparation och
utfyllning av hål och sprickor i trä.
Fillern är lätt att applicera, spricker inte och sjunker minimalt. Efter
härdning är den skruvfast och kan slipas, lackeras m.m. Vid
användning utomhus bör ytan skyddas med en täckande ytbehandling.
Träfiller 617 har en naturlig ljus kulör, som furu.

Fysikaliska / Kemiska data:
Typ:
Kulör:
Densitet:
Torrhalt:
Hållbarhet:

Vattenbaserat utfyllningsmaterial till trä.
Natur.
1,4 kg/liter
ca 79 %
Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval lagring.
Lagras frostfritt

Förpackning:
Artikelnummer

Kulör

Emballage

77605

Natur

250 ml tub
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

Reparationsstället ska vara rent, torrt och fritt från fett.

Användningstemperatur:

Minimum +5 °C.

Applicering:

Träfiller 617 appliceras med en spackel, i skikt upp till 10 mm åt gången.
Torktiden kan reduceras om det i stället läggs på 2 – 4 mm åt gången.
Sista skiktet bör vara lite högre än ytan, och efter torkning skärs den plant med en
hobbykniv med lätt efterslipning.

Efterbehandling:

Efter härdning är fillern skruvfast och kan slipas, lackeras m.m.
På grund av många olika färgtyper och lacker på marknaden, rekommenderas alltid att det
utförs ett test innan övermålning/lackering.

Torktid:

Tunna skikt (1 mm) kan slipas efter 30 – 60 minuter, beroende på temperatur och
luftfuktighet. Skruvfast efter ca 15 timmar (10 mm).

Rengöring:

Verktyg tvättas med vatten innan produkten torkat. Härdad filler avlägsnas mekaniskt.

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte
produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TEL: 046-570 70
Träfiller 617 - Reviderat 2020.03.31 - Sida 2/2

www.danalim.se

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2

