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Produktbeskrivelse
Pinotex Nåletræslud standser træets naturlige gulningsproces og giver 
ubehandlet nåletræ af fyr, gran og pitch pine en lys, jævn, hvidskuret 
overflade med en synlig struktur. 
Må ikke anvendes til Douglasgran

Behandlingen beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbe-
handling med sæbe, olie eller lak.

Brugsvejledning
Klargøring:
Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks,fedt, olie, voks, kalk og sæ-
berester. Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ. Fladerne 
skal være helt tørre inden behandling med Pinotex Nåletræslud. Nyt træ 
slibes let. Slibestøv fjernes.

Påføring:
Pinotex Nåletræslud er brugsklar fra dunken men skal omrystes grundigt 
før produktet anvendes. Det anbefales at omhælde luden til en plast-
spand og omrøre luden med jævne mellemrum under påføringen. 
Luden påføres med ludpensel og fordels jævnt ud på underlaget, i træets 
længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes mens træet 
er fugtigt. 
For at opnå et lysere look, kan der ludehandles igen efter træet er tørt.

Efterbehandling:
Efter ca. 1 time vaskes overfladen med Pinotex Grundrens -Træ for 
at fjerne synlige pigmenter fra overfladen. Lad overfladen tørre helt, 
minimum 8 timer ved stuetemperatur, inden behandlingen afsluttes med 
trægulvolie, sæbe eller gulvlak.

Efterbehandlingen udføres i forhold til anvendelsesområde: 
Til gulve anvendes Pinotex Gulvolie eller lak.
 
Til lettere trafikerede arealer kan Pinotex Gulvsæbe anvendes for at opnå 
en bæredygtig overflade.

Til arbejdsborde og køkkenborde anvendes Pinotex Køkkenbordsolie. 

Pinotex Nåletræslud
Trægulve

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISKE DATA rev: 01/03/2010

Produkttype Gulvplejemiddel

Anvendelsesområde Inde

pH-værdi Ca. 13

Rækkeevne Ca. 10 m²/liter. Afhænger af træsort 
og træets sugeevne.

Påføring Nylonpensel til lud

Kulør Hvid

Emballage størrelse 1-, 2,5-, 5 liter

Rengøring af værktøj Vand

Opbevaring Køligt, men frostfrit i tæt lukket 
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-4

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Æstningsfare

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

ADVARSEL
Nåletræslud er stærkt ætsende. Må kun anvendes til behandling af trægul-
ve. Må ikke påføres på loft- eller vægflader, hvor der er  risiko for stænkning 
på hud og i øjne. Brug særligt arbejdstøj, egnede gummihandsker og tæt-
luttende beskyttelsesbrille/øjenværn /ansigtsskærm, under anvendelsen.

Se sikkerhedsdatablad for produktet


