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Datablad 
 
RAPTOR ADVANCED HELDÆKKENDE 
 
Med rigtig god dækkeevne og særdeles velegnet til farveskift på grund af den gode dækkeevne. 
Fremhæver smukt træets struktur og skjuler åretegninger. Beskytter mod begroning. Overfladen er 
mikroporøs – hvilket gør den diffusionsåben – det vil sige at den tillader træet at ånde. For at værne 
mod begroning er der yderligere tilsat midler som hindrer overfladebegroning. Tilsammen betyder 
dette at den nedbrydes langsommere og fremstår pæn i mange år.  
For at opnå maksimal holdbarhed anbefales grundigt forarbejde med rengøring og 
træbeskyttelsesgrunder efterfulgt af 2 lag RAPTOR Advanced Heldækkende.   
 
Anvendes til udendørs brug. For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent og tørt. 
Træbeskyttelsen er særligt velegnet til: huset, carporten, vinduerne eller hegnet. Anbefales ikke på 
gangarealer og vandretliggende træværk. OBS! Kan ikke bruges til lærketræ.  
 
For at opnå det bedste resultat, rengøres træværket for støv, snavs og evt. grønne belægninger - og 
nyt træværk grundes med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Grunderen skal være helt tør før 
RAPTOR Advanced Heldækkende træbeskyttelse påføres. Tidligere behandlet træværk, der er 
udtørret og nedslidt, skal grundes med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Blanke flader slibes matte. 
RAPTOR Advanced Heldækkende træbeskyttelse kan bruges på tidligere olie- eller vandbaserede 
træbeskyttelser. Undgå at male i direkte solskin eller regnvejr. 
 
TEKNISKE DATA 
  

Type: Akryl/ Alkyd emulsion 
   

Anvendelsesområde: Udendørs 
 

Glans: Halvmat ca. glans 20 
 

Rækkeevne: Ru træ 6-8 m² pr. liter 
 

Rækkeevne: Høvlet træ 8-12 m² pr. liter 
 

Tørretid v. 20°C/50% RF: 4 timer  
 

Genmalingstør v. 20°C/50% RF: 12 timer  
 

Temperaturforhold ved påføring: Min +5° C 
 

Luftfugtighed RF: Max 20% / Døre/vinduer max 15%   Påføring: Pensel, rulle 
 

Fortynding: Skal ikke fortyndes. Hvis det alligevel er nødvendigt anvend da rent vand 
 

Standard Farver: Heldækkende 
 

Rengøring af værktøj: Fjern mest mulig maling før rengøring med vand evt. tilsat lidt grundrens eller 
sæbe 
 

Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt 
tillukket, tørt og køligt 
 

MAL kode: (1993) 00-1 
 


