TCano Norge AS

ANTGRA
Bruksområde:
Hindrer gråing og bleking av teak og annen type treverk.
Gir vesentlig lenger holdbarhet enn olje og vil ikke flasse av.
Gir lang vedlikeholdsintervall.
Egenskaper:
Antgra er en vann-olje blanding med en svært absorberende
UV-blokker. Påføres som første behandling av ubehandlede
eller nye tresorter, eller som oppfriskning av lyspåvirket
treverk, samt for flater som har blitt renset med for eksempel
Teakrens 7xM. Trestrukturen intensiveres og fuktigheten i
treet blir regulert.
• NanoProtect Antgra er vannbasert og uten biocide tilsetningsstoffer.
• Kan brukes inne og ute henhold til DIN EN 71-3 (sikkerhet
for leketøy).
• Ikke klassifisert som merkepliktig.
Behandling:
• Brukes ufortynnet. Rist flasken meget godt før bruk siden
produktet er 2-komponent i flasken.
• Må ikke brukes under temperatur på 5° C eller påføres
i direkte sollys. Hvis produktet tørker for fort, kan ikke
Antgra trenge skikkelig inn i treoverflaten.
• Overflaten må være absorberende, tørr, ren og fri for fett.
• Det må ikke være rester av andre rengjøringsmidler på
overflaten. Overflater som tidligere er behandlet med
Teakbeskyttelse AB, vil bare kunne påføres Antgra når
den avvisende effekten på overflaten har blitt kraftig redusert. Treverkets fuktighet bør ikke overstige 18%. Vi anbefaler under 10%.
Antgra finnes i Gylden og Natur

Brukerveiledning:
• Påføres med pensel eller rulle i 2 arbeidstrinn.
• Trinn 1: Påføres til treet er fullstendig mettet.
• Trinn 2: Påføres etter minst 6 timers tørketid (el. lengre),
avhengig av absorbsjonsevnen i treverket, fuktighet og
temperatur. Lang tørketid mellom påføringene gir mer
effektiv beskyttelse. For trinn 2 brukes det betydelig
mindre mengde.
• Om fettinnholdet i nytt treverk er for høyt, eller at det er
rester av gammel olje, vil det resultere i fuktforstyrrelser.
Etter noen uker vil det vises flekker. Denne effekten kan
også oppstå når eldre tre har vært slipt slik at overflaten
har blitt fet igjen. Alternativt kan treverket avfettes ved
bruk av egnet middel.
• Det bør påses at treverket er i stand til å absorbere
materialet slik at en størst mulig mengde kan trenge inn.
Mengde påført produkt bestemmer holdbarheten på
behandlingen.
• Før videre behandling med f.eks. Teakbeskyttelse AB,
må overflaten være helt tørr og ikke føles fet. Den kan
med fordel værpåvirkes en periode (3 - 4 uker). Antgra
Gylden trenger noe lengre tid.
• Redskaper kan rengjøres med vann og såpe.
NB! Påføring av lakk/olje på Antgra anbefales ikke. Ekstra
olje vil forstyrre beskyttelsessystemet i Antgra.
Antgra gir en litt fet overflate og en topcoat vil ikke binde
seg til denne. Det er eventuelt kun mulig etter flere uker
når værpåvirkning har medført overflaten og porene har
blitt åpne igjen. Antgra inneholder forøvrig oljekomponenter som er svært nyttig for vedlikeholdet av treverk.
Forbruk: 6 - 10 m2/ltr.
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