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PINOTEX  SUPERBASE 
 
 
SERIE 562-2493 
04/05/08 
Rev.: 5 
 
Type: 
Alkydtrægrunder. Lugtsvag. Vandigt 
 
Tekniske egenskaber: 
Pinotex Super Base er et vandigt træbeskyttelsesmiddel  
(grundingsolie) med god indtrængningsevne. Den giver god  
dybdebeskyttelse mod råd og svamp. Giver en god og ensartet bund for 
viderebehandling med Pinotex slutprodukter.  
Kun til udendørs brug. 
 
Anvendelsesområde: 
Pinotex Super Base, farveløs, er beregnet til førstegangsbehandling på 
nyt og ubehandlet træ eller gammelt træ, hvor vedligeholdelsen har 
været forsømt. 
 
Brugsvejledning: 
Pinotex Super Base omrøres/omrystes før og under brugen. Træet skal 
være tørt, dvs. max. 20 % fugtighedsindhold, fritstående træ, vinduer og 
døre 12 %, +/- 3%!! Snavs, støv m.m. afbørstes.  
Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder. 
 
Behandling: 
Pinotex Super Base påføres med pensel og påføres i rigelig mængde 
og vådt-i-vådt til mættet flade, men uden at danne overflade. 
 
Påføring: 
Pensel. 
 
Nuance: 
Farveløs. 
 
Rækkeevne: 
Max. 5 m2 pr. liter. 
 
Tørretid: 
2-4 timer v/+20o C, genbehandling ca. 24 timer. 
 
Påføringstemperatur: 
Min +5o C. 
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Fortynder: 
Vand, skal normalt ikke fortyndes. Værktøj rengøres med sæbevand. 
 
Sikkerhedsmærkning: 
Kodenr.:......................................................................................................00-1. 
Brandfareklasse:...................................................................................... Ingen. 
Sundhedsfareklasse: ............................................................................... Ingen. 
 
 Se i øvrigt sikkerhedsdatablade. 
 
Bemærkninger: 
For at undgå indtykning og huddannelse bør evt. restbeholdning 
omhældes på emballage af passende størrelse, der lukker lufttæt. 
Planter skal skånes for stænk og længst muligt for berøring med frisk 
påført Pinotex Super Base. 
 
Produktet bør ikke anvendes til dypning. 


