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PINOTEX KLAR UV PLUS 
 
 
SERIE 24171 
06/02/27 
REV.: 0 
 
 
 
Type: 
Oliebaseret – vegetabilske olier og alkyd, patenteret QDHS teknologi. 
 
Tekniske egenskaber: 
Pinotex Klar UV Plus er ny type træbeskyttelse, som giver en klar, næsten 
farveløs overflade. Dette betyder, på grund af det stærke UV-filter, at det 
er muligt at give en holdbar farveløs behandling (svag gulning kan 
forekomme pga. olien i produktet) 
 
Anvendelsesområde: 
Pinotex Klar UV Plus er beregnet til viderebehandling på træ, der  
tidligere er behandlet med laserende træbeskyttelse og på træ, der er 
grundet med Pinotex Superbase. Kan anvendes til viderebehandling på 
vakuumimprægneret træ ca. 1 uge efter imprægneringen og når træet er 
opløsningsmiddelfri. 
 
Brugsvejledning: 
Pinotex Klar UV Plus omrøres før og under brugen. Træet skal være  
tørt dvs. max 18 % fugtighed. Døre og vinduer 12 % +/- 3 % fugtighed.  
Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes  
med Rense Benzin. Det er vigtigt, af hensyn til tørretiden, at der stryges 
tyndt. Arbejdet må ikke udføres i direkte solskin. Frisk 
vakuumimprægneret træ kræver ikke grunding. 
 
Olieholdige træsorter som teak, mahogni o. lign. affedtes med renset 
benzin. 
 
Vedligeholdelse: 
Træet skal være tørt og rent. Harpiksudsvedninger afskrabes og affedtes  
med Rense Benzin. Skimmelsvampe og overfladebegroninger  
afvaskes med Sadolin Trærens eller BioClean. Eftervaskes med Sadoren 
Universalgrundrens. 
Tidligere laserende behandling eller overflader behandlet med Pinotex 
Klar UV Plus, påføres et eller to nye lag. 
 
Nuance:  
Klart, næsten farveløst. I våd tilstand er Pinotex Klar UV Plus hvidlig. 

 
Glans: 
Halvmat, glansgrad ca. 30. 
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24171 , side 2 
Tørstofindhold: 
Ca. 50% 
 
 
Rækkeevne: 
3 - 5 m2 pr. liter på ru træ. 
8 -10 m2 pr. liter på høvlet træ. 
 
Tørretid: 
Ca. 2-3 timer ved +20o C og luftfugtighed. 
 
Fortynder: 
Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Maleværktøj rengøres i sæbevand. 
Emballage opbevares frostfrit. 
 
Sikkerhedsmærkning: 
Kodenr.:................................................................................................00-3. 
Brandfare-klasse: .................................................................................. III-1. 
Sundhedsfare-klasse:.....................................................Sundhedsskadelig. 
 
 Se i øvrigt sikkerhedsdatablad. 
 
Bemærkning: 
Påføring i fyldige lag forlænger tørretiden væsentligt.  
 
Ved høj luftfugtighed forlænges tørretiden ligeledes væsentligt. 


