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UTEGRUND 2 in 1

PRODUKTBESKRIVNING

Utegrund 2 in 1 är en ny typ av grundfärg som ersätter det tidigare traditionella systemet
med grundolja och utegrund. 
Produkten binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning inför slutstrykningen. Den
speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt
oexponerat trä. Utegrund V 2 in 1 gör ytan vattenavvisande och förstärker och skyddar mot
naturligt åldrande, hela färgsystemet får en ökad hållbarhet. Produkten innehåller
filmkonserverande substanser mot alger och mögel. 
Används innan applicering av Colorex Titan eller Storm på allt nytt och väderslitet trä.  Rör
om noga innan användning. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja,
skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare
behandling med täckfärg. 

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utomhus

Bindemedel Alkyder

Volymtorrhalt 25%

Densitet 1,02

Glans Halvblank

Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)

Rengöring/spädning Vatten

Materialåtgång 6-10 m²/L

Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C

Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta

Dammtorr 1 h

Övermålningsbar 2-4 h

Genomtorr 24-48 h

Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt

Kulör Transparent

Brandfarlighet Ej brandfarlig

VOC-kategori (Kat A/d): 130 g/l (2010)
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UTEGRUND 2 in 1

BRUKSANVISNING

Förarbete
Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Slipa skarpa kanter. Panel som har stått
obehandlad skall rengöras och lösa träfibrer avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med
produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och
algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa
träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla trärena ytor. 

 Målning
Utegrund 2 in 1 ska penslas på och arbetas väl in i träet, undvik att torrstryka produkten.
Avsluta inte mitt på panelen utan påför produkten i hela panelbrädornas längdriktning.
Grundningen skall strykas ut noga.
Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning Utegrund 2 in 1. 
Stryk ut grundfärgen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Panelen skall
slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad. Måla minst två lager med slutprodukten.
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