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TREPREP

Produktbeskrivelse

Treprep Trefornyer/terrassefornyer er et profesjonelt, høyverdig produkt spesielt designet for fjerning av
gamle oljer, transparente beiser,produsentstempler/merker og andre behandlinger av trevirke. Utvannet er det
et kraftig rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og andre overflateforurensninger og er en rask og enkel måte å
redusere blanke/harde overflater (hinner) slik at det nye treverket er klar til å ta imot en penetrerende finish.

Egenskaper

Fjerner gammel olje, terrassebeis og oljebeis
• Reduserer blanke/harde overflater (hinner) på nytt treverk.
• Rengjør værslitt treverk.
• Fjerner produsentstempler/merker.
• Forbedrer penetrering av behandling på nytt treverk
• Brukes som den er eller fortynnet.
• 3 produkter i ett.

Bruksområder

• Kun for utvendig bruk.
• Alt utvendig treverk - trykkimpregnert , myke tresorter, Hardwood, Thermotre.
• Utvendige treflater - Hagemøbler, terrassebord, kledning...
• Horisontale og vertikale flater.

Tekniske data

Viskositet: Flytende væske.
Spesifikk vekt (ved 20°C): 1,05 +/-0,05.
Fysisk form: Væske.
Brennbarhet: N/A.
Flammepunkt: N/A.
Holdbarhet: 2 år i original, uåpnet emballasje.
Beholderstørrelse: 2.5 liter
Farge: Gulhvit eller ravgul.
VOC: N/A.

Påføringsverktøy

Syntetisk pensel.
Syntetisk terrasseskrubb.
Syntetisk rulle.
Hagesprøyte.

God Påføringspraksis

Gjennomfør ALLTID en innledende test før du begynner arbeidet, for å finne nødvendig virketid for fjerning/
stripping eller rengjøring av treverket. Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker, vernebriller og beskyttende
klær. Hardwood/eksotiske hardtre og tresorter rike på tanniner dvs. Cedar, Eik, Teak, IPE... kan mørkne ved
bruk av TREPREP. Ved bruk av NET-TROL* til nøytralisering vil treverket lysne til sin naturlige farge igjen. Dekk
til og beskytt alt du ikke ønsker å strippe/rengjøre, herunder planter, busker og eventuelle aluminiumsflater.
Ved stripping av vertikale flater, arbeid nedenfra og opp for å unngå striper. Påføres mellom+ 5 ° C og +35 °
C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på en oppvarmet overflate. Ikke la TREPREP tørke på overflaten, fukt da
med TREPREP eller vanntåke.

Forbehandling

Skrap bort tidligere behandling som er løs eller flasser.
Børst bort alle overflateforurensninger dvs. mose, generell smuss etc.

Blandingsforhold

Gammel finish og produsentstempler/merker; TREPREP ufortynnet.
Redusere blanke/harde overflater; en del TREPREP til 4 deler vann
For IPE; en del TREPREP til en del vann.
Rengjøring; en del TREPREP til 5 deler vann eller maks opp til 1 del TREPREP til 20 deler vann, avhengig av
tilstanden til treverket.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Trefornyer / terrassefornyer

Rist produktet godt før bruk. Omrør utblandet løsning regelmessig. Bruk TREPREP som den er eller fortynn
ifølge blandingsforhold ovenfor. Hold overflaten fuktig med TREPREP eller vanntåke mens den virker. Etter
skylling skal det ALLTID nøytraliseres med NET-TROL*. Bruk egnet terrasseskrubb (ikke stålbørste) til å skrubbe
overflaten. La treverket tørke grundig i 2-3 dager før videre behandling.
Fjerning/stripping og rengjøring.
Arbeid i områder som kan gjennomføres på 15-30 minutter. Påfør TREPREP, la virke. Etter gitt tid, test et lite
område for å se om finish eller smuss løsner. Om løsnet; skrubb området med en terrasseskrubb eller bruk
en høytrykkspyler (70-103 bar) avhengig av type treverk. Arbeid alltid med treretningen. Skyll med rikelige
mengder vann. Bruk det høyeste trykket fra som er tilgjengelig fra vannslangen eller bruk en høytrykkspyler
(35-70 bar). Skyll tilstøtende områder på samme tid.
NB: Bruk av varmt vann forenkler arbeidet.
Redusere harde/blanke overflater.
Påfør TREPREP. La virke i 20 minutter. Skrubb området med en terrasseskrubb eller bruk en høytrykkspyler
(70-103 bar) avhengig av type treverk. Skyll med rikelige mengder vann. Bruk det høyeste trykket som er
tilgjengelig fra vannslangen eller bruk en høytrykkspyler (35-70 bar). Skyll tilstøtende områder på samme tid.
Fjern produsentstempler/merker.
Påfør TREPREP ufortynnet og skrubb inntil stempel er borte. Skyll grundig.

Dekkevne

Ufortynnet: 3 - 4m2 pr liter.
Fortynnet 01:01: Opp til 8m2 per liter
Fortynnes 01:04: Opp til 16m2 per liter
Fortynnet 01:10: Opp til 40m2 per liter
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, type treverk, tekstur, alder og porøsitet og
tilstanden til det strippede treverket.

Etter Stripping/
rengjøring

Overflaten skal ALLTID nøytraliseres med NET-TROL*

Restriksjoner

TREPREP vil ikke fjerne følgende typer belegg;
To-komponent eller varmeherdende finish. Polyuretan maling/lakk.
Må ikke brukes på aluminium.

Rengjøring

Vann

Oppbevaring

Ubrukt TREPREP lagres i en lukket plastikk eller glassbeholder. Må ikke lagres i metallbeholder.
Tåler ikke frost eller høye temperaturer.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. Owatrol
kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For
ytterligere råd og opplysninger, kontakt vår tekniske avdeling på +34 93 125 88 68 eller send epost til
info@owatrol.com. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen.
Alle andre Owatrol produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og teknisk
datablad.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sikkerhetsdatablad (HMS) finnes på www.owatrol.com/no

Utstedelsesdato

Juni 2012

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.
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Owatrol International Nordic A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 445 17 85 - F. +34 93 445 17 80

TREPREP er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no

08/12 - rcs Tours 331 998 484

* Samme produsent.

