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Annet

JOTUN Impregnering tre
Produktbeskrivelse
Type
Vanntynnet trebeskyttelsesmiddel til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark, både ute
og inne.
Vanntynnet treimpregnering.

Egenskaper og fordeler
Gir beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter som borebiller.
Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.

Bruksområde
Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte på fuktutsatte detaljer og endevedsbehandling. Kan også benyttes
innendørs.
For bruk på utsatte trekonstruksjoner som endeved og andre kuttflater, vannbord, vindskier og i lafteknuter.
JOTUN Impregnering tre benyttes til behandling av alle fuktutsatte trekonstruksjoner utvendig som innvendig.
Kan med fordel brukes som forsterket behandling av utendørs detaljer på hus og som endevedsbehandling.
Produktet må ikke benyttes på treverk i jordkontakt.(Ved omfattende sopp- eller insektangrep bør fagfolk
kontaktes for vurdering og sanering. Dette gjelder særlig ved angrep av ekte hussopp og husbukk.)

Bruksbetingelser
Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med
næringsmidler eller for. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke
brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke
overskrides. Produktet skal ikke sprøytes.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 L og 3 L

Farger

Svak gul

Generisk type

Vanntynnet treimpregnering.

Tørrstoff

5,8

Litervekt

1

pH-verdi

7,5

±2

volum%
kg/l

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Bruk hansker og briller.

Påføringsmetoder
Påføres med pensel eller ved dypping. Produktet skal ikke sprøytes. Endeved behandles ekstra nøye helst ved
dypping, eller ved pensling 3-4 strøk vått-i-vått.
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Spredeevne (forbruk) pr. strøk
Treverket bør absorbere ca. 200-250 g/m² (tilsvarer 4-5 m²/l). Uhøvlede materialer kan som regel absorbere
denne mengden under en påføring, høvlede materialer vanligvis under to.

Tynner
Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy
såpe og vann.

Tørketider
Når overflaten er tørr - 24 timer
Støvtørr
Overmalingsintervall, minimum

24 t
48 t

Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Ved bekjempelse av sopp eller insekter i treverk, fjernes alt angrepet materiale. Soppangrep er betinget av
fuktighet og det er viktig å forhindre videre fukttilgang. Overfladiske angrep kan fjernes med stålbørste e.l. til
intakt treverk og settes godt inn med JOTUN Impregnering tre. Nye materialer og tilstøtende intakt treverk
behandles før montering.

Forbehandling
Produktet skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på
treverk. Påfør eventuelt flere strøk, overskuddet skal strykes ut eller tørkes av. Endeved behandles ekstra nøye
helst ved dypping, eller ved pensling 3-4 strøk vått-i-vått. Treverk som utsettes for sollys skal ferdigbehandles
med ønskede produkter snarest mulig og senest innen 1 md. Utendørs treverk som er påført JOTUN
Impregnering tre, skal overflatebehandles som bart treverk for lengst mulig holdbarhet.

Toppstrøk
Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk.

Anmerkning
Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er holdbart i minst to år i
uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.
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Godkjenninger
Godkjent iht. BPR: Godkjenningnr. NO-2013-0027.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig
NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:
47151118, 47150876

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.
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