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Produktbeskrivelse
Pinotex Superdec er en halvmat og vandfortyndbar akryl/alkydkombi-
neret, dækkende træbeskyttelse. Den er nem at påføre og afgiver ingen 
generende fordampning af opløsningsmidler. Pinotex Superdec giver en 
lysægte og vejrmodstandsdygtig overflade, der hæmmer skimmel- og 
blåsplintangreb.

Pinotex Superdec anvendes kun udendørs på nyt træ og tryk-, og vakuum-
imprægneret træ, samt på tidligere behandlet træ.

Brugsvejledning
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for 
begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. 
indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex 
Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med Bioclean 
eller Pinotex Husrens. Efter rengøring må overfladens ikke være afsmit-
tende. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med 
rensebenzin eller cellulosefortynder, inden behandling.

Behandling, nyt og ubehandlet træ:
Træet grundes med Pinotex Super Base til træet er mættet, uden at der 
dannes blank overflade. Der færdigbehandles min. 2 gange med Pinotex 
Superdec.

Tidligere behandlet træ:
Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Fastsiddende
træbeskyttelse rengøres med Grundrens. Blanke flader matslibes, slibe-
støv fjernes. Gråt og nedbrudt træ nedslibes til fast, ren og bæredygtig 
overflade. Bare områder grundes som under ”Nyt og ubehandlet træ”. 
Pletgrunding med Pinotex Superdec fortyndet 10 % med vand.
Færdigbehandling 2 gange med Pinotex Superdec.

Vakuumbehandlet træ, nyt:
Der kan gå op til ½ år før opløsningsmidlerne fra vakuumimprægneringe-
ner helt fordampet. Når dette er sket, grundes med Pinotex Super Base, 
herefter males der 2-3 gange med Pinotex Superdec.

Trykimprægneret træ, nyt:
Det trykimprægnerede træ skal være helt tørt, dvs. fri for alle
opløsningsmidler (vand), og saltene fikseret. Træets fugtindhold må
max. være 20 %. Pinotex Super Base påføres til mættet, ikke blank
flade. Pinotex Superdec påføres min. 2 gange.

Trykimprægneret træ, gammelt:
Træet skal være tørt, dvs. max. 20 % fugtindhold. Snavs, støv m.m.
afbørstes. Pinotex Super Base påføres i rigelig mængde, uden
at der dannes blank overflade. Derefter behandles min. 2 gange med 
Pinotex Superdec.

Bemærkning
Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved ud-
sigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke 
under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under 
påføring og i produktets tørreperiode.

Pinotex Superdec
Heldækkende Træbeskyttelse

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.
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Anvendelsesområde Udendørs

Bindemiddeltype Akryl/Alkyd emulsion.

Glansgrad 20 - halvmat

Rækkeevne Ca. 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF 1 time

Genbehandling Efter 4 timer

Påføring Pensel, rulle, sprøjte

Fortyndingsmiddel Vand. Kan fortyndes Max.10 %

Tonebaser Hvid, Sort, Grøn Umbra, 
Svenskrød, 

Emballage størrelser 1-, 2,5-, 5-,10 liter

Rengøring af værktøj Vand/Sæbevand

Opbevaring Tåler ikke frost. Opbevares køligt 
og tørt i original emballage 

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-1

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

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.

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010).  
Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC.


