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Kvalitetsgrundingsolie med højt indhold af aktivstoffer. Produktet er baseret på naturlige alkydolier emulgeret i 
vand og tilsat effektive midler mod råd, trænedbrydende svampe, samt blåsplint. Alkydolien gør at aktivstofferne 
fixeres i træet, samt at træet bevarer sin naturlige formstabilitet og modstandsevne mod regn, fugt, sol og vejrliget. 
Dybdevirkende langtidsbeskyttelse der reducerer træets tendens til revnedannelse. God vedhæftning for 
efterfølgende behandling. Lugtsvag.

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Almindeligt smuds og snavs fjernes med trævask. 
Porøst træ samt løs maling skrabes eller børstes væk til fast og bæredygtigt underlag. Skyl efter med rent vand og lad 
træværket tørre. 

Omrøres grundigt inden brug. Udvendigt træværk må max. indeholde 15% fugt. Temperaturen skal være mellem 
5-25˚C. Relativ luftfugtighed max 80% under påføring og efterfølgende tørreperiode. Der overfladebehandles 
indenfor 14 dage.

Rækkeevne:     7-8 m2/l
Overmalbar ved 20˚C / 50%RF:  Efter ca. 24 timer
Tørretid ved 20˚C / 50%RF:   Ca. 2 timer
Påføring:     Pensel, rulle, sprøjte, dypning. Anbefales at anvende handsker.
Ved sprøjtearbejde:    Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker og hætte
Fortynding:     Må ikke fortyndes
Rengøring:     Vand og sæbe
Opbevaring:     Tåler ikke frost. Køligt, tørt og tætlukket. Utilgængeligt for børn og ikke 
     sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Lagerbestandighed:    18 måneder efter fremstilling i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter 
     åbning
Bortskaffelse:     Aflever malingrester til kommunal modtagestation i den originale emballage.
Yderligere information:   www.coolingpaint.dk
VOC:      VOC-MAX: 20 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/g (VB)): 30 g/l.
MAL-kode(1993):    0 - 1

FORARBEJDE:

SLUTBEHANDLING:

TEKNISKE DATA:

ANVENDELSESOMRÅDE:

FORDELE:
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• DYBDEVIRKENDE LANGTIDSBESKYTTELSE
• REDUCERER REVNEDANNELSE
• GOD VEDHÆFTNING FOR EFTERFØLGENDE BEHANDLING
• LUGTSVAG TRÆIMPRÆGNERING

Vandbaseret grundingsolie - godkendt af miljøstyrelsen til beskyttelse af nyt og nedslidt træværk. Dybdevirkende 
langtidsbeskyttelse der reducerer træets tendens til revnedannelse.
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Træbeskyttelsesmiddel (PT8)
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. 
Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Undgå udledning til miljøet.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 
2 og 3 jf. DS/EN 335-1. 
Må kun anvendes i doseringer på 80-160 ml/m2 ved pensling, rullepåføring, manuel og automatiseret sprøjtning og 
dypning og flow-coat proces.
Produktet Cooling grunder må tillige anvendes i den angivne dosering i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, 
hvor alle trin i behandlings- og tørringsprocessen er mekaniserede, og ikke omfatter manuel håndtering, herunder 
når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis 
de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes til lageret). Om nødvendigt skal de træartikler, der skal 
behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under 
neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør. 
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. 
Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. 
Må ikke anvendes indendørs.
Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende 
vedligeholdes.
Må ikke tømmes i kloakafløb. 

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Supplerende forskrifter ved erhvervsmæssig anvendelse:
Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag 
for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Træbeskyttelsesmiddel BPD-reg. 777-3.
Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). 
Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 

Oplysning om præparattype: Væske

Analyse:
IPBC 0,75 % (7,6 G / L)
Propiconazol 0,24 % (2,4 G / L)
Indeholder IPBC og propiconazol. Kan udløse en allergisk reaktion.

ADVARSEL:

FORSIGTIG:
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