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Type: 
Oliebaseret – vegetabilske olier og alkyd, patenteret HS teknologi. 
 
Tekniske egenskaber:   
Pinotex Superdec Plus er en halvmat oliebaseret, vandfortyndbar 
dækkende træbeskyttelse med et højt tørstofindhold. Den er nem at 
påføre og afgiver ingen generende fordampning af opløsningsmidler. 
Pinotex Superdec Plus giver en lysægte og vejrmodstandsdygtig 
overflade, der samtidig hæmmer skimmel- og blåsplintangreb. 
 
Anvendelsesområde: 
Pinotex Superdec Plus anvendes kun udendørs på såvel nyt træ, som 
tidligere træbeskyttede, grundbehandlede eller vakuumimprægnerede 
træoverflader. 
 
Brugsvejledning: 
Pinotex Superdec Plus omrøres grundigt før og under brugen. Påføres 
med pensel i minimum 2 lag. Malearbejdet skal udføres under en stabil 
tørvejrsperiode og ikke mens solen stråler direkte på fladen. Overfladen 
skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Fugtighedsindholdet i træet må 
max. være 18 %, vinduer og døre 12 % +- 3 %. Alternativ til vinduer og 
døre: Træ og Metal, Vandbaseret, Halvblank. 
 
Behandling, nyt og ubehandlet træ: 
Knaster, harpiksholdige og olieholdigt træ afrenses med cellulose-
fortynder. Der grundes til mættet, men ikke blank overflade med Pinotex 
Super Base.  
Færdigmal med min. 2 gange med Pinotex Superdec Plus. 
 
Tidligere behandlet træ:  
Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Fastsiddende 
træbeskyttelse rengøres med Grundrens. Knaster, harpiksholdige 
områder og olieholdigt træ affedtes med cellulosefortynder.  
Blanke flader matslibes, slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ ned-
slibes til fast, ren og bæredygtig overflade. Bare områder grundes som 
under "Nyt og ubehandlet træ". Pletgrund med Pinotex Superdec Plus.   
Færdigbehandling 2 gange med Pinotex Superdec Plus. 
 
Vakuumbehandlet træ, nyt: 
Der kan gå op til ½ år før opløsningsmidlerne fra vakuum-
imprægneringen er helt fordampet. Når dette er sket, kan der males 
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direkte 2-3 gange med Pinotex Superdec Plus. Hvis træet er blevet gråt 
skal det slibes først. 
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Trykimprægneret træ, nyt:  
Det trykimprægnerede træ skal være helt tørt, dvs. fri for alle 
opløsningsmidler (vand), og saltene fikseret. Træets fugtindhold må 
max. være 18 %. Mal direkte 2-3 gange med Pinotex Superdec Plus. 
 
Trykimprægneret træ, gammelt:  
Træet skal være tørt, dvs. max. 18 % fugtindhold. Snavs, støv m.m. 
afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med 
cellulosefortynder. Pinotex Super Base påføres i rigelig mængde, uden 
at der dannes overflade. Derefter behandles min. 2 gange med Pinotex 
Superdec Plus. 
 
Påføring: 
Pensel. 
 
Nuance: 
Iflg. farvekort. 
 
Tørstof: 
Ca. 55 - 65 vægtprocent. 
 
Glans: 
Halvmat, glansgrad ca. 30. 
 
Rækkeevne:  
6-8 m2 pr. liter på ru træ.10-14 m2 pr. liter på høvlet træ. 
 
Tørretid: 
6-8 timer v/+20o C. alt efter luftfugtighed. 
 
Overmalingstør:  
Ca. 16 timer. 
 
Min. Påføringstemperatur: 
+5o C. og helst over +10o C. 
 
Luftfugtighed:   
Ca. 65 % REL. Max 80 %. 
 
Fuld modstandsdygtighed: 
Ca. 1 uge, alt efter temperatur og REL. luftfugtighed. 
 
Fortynder: 
Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Maleværktøj rengøres i sæbevand. 
Emballage opbevares frostfrit. 
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Sikkerhedsmærkning: 
Kode-nr.: ......................................................................................................0-3. 
Brandfare-klasse:..................................................................................... Ingen. 
Sundhedsfareklasse: ............................................................................... Ingen. 
 

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad. 
 
Bemærkning:  
 
Påføring i fyldige lag forlænger tørretiden væsentligt og kan give 
“appelsinhud” i overfladen. 
 
Ved høj luftfugtighed og/eller lav temperatur, forlænges tørretiden 
ligeledes væsentligt. 
 
Ved anvendelse af lyse farver må der accepteres en vis gulning. 
 
 
Det er vigtigt, at konstruktionsforholdene er i orden, samt at træet er 
sundt og frisk. Revner, sprækker og samlinger skal være udfyldt. Der 
må ikke være vandrette steder på konstruktionen, hvor vandet ikke kan 
løbe uhindret af. Ligeledes er ventilationen bag facadebeklædning 
meget vigtig.  
 
 


