
 
 

                                          TECHNICAL 
DATASHEET 

RAPTOR Advanced Grundingsolie 
Vandig  

 

This technical information is based on extensive development work and many years of practical experience. Due to the variety and each of the substrates as well as the 
specific work and object conditions autonomously assessing the suitability of the materials used for the intended purpose under the prevailing conditions of use by the user 
is required. This technical information is the content and not legally binding. When a new version of this technical information and renders it invalid. 

  

Productinformation:  
 
Beregnet til grundning af rå, ubehandlet træ på udendørs overflader og forbedrer vedhæftning af efterfølgende lag maling. 
RAPTOR Advanced grundingsolie Vandig har en vandafvisende belægning, som giver en ensartet sugende overflade. Lugtsvag 
og nem at anvende.
 
 

Application:  
 
Egner sig ideelt til forbehandling til efterfølgende maling på vandbasis. Til alle trætyper udenfor som vinduer, skodder, døre, 
hegn, paneler, beklædninger etc. Underlag skal have en tilstrækkelig bæreevne, være rene, tørre, fedt-, voksfri, slebne og være 
fri for lakfilm. Anbefales ikke på gangarealer og vandretliggende træværk.

 

Painting instructions:  
 
Påføring: Pensel eller rulle 
Forbrug: 11 m2/l på ru træ 
Anvendelses temp.: min. +7° 
Tørretid: 2 timer ved 20°* 

Overmalbar: 12 timer ved 20°* 
Fortynding: Skal ikke fortyndes 
Omrøring: Skal omrøres inden brug 
* afhængig af luftfugtigheden

 
 
For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent og tørt. Træværket rengøres for støv, snavs og evt. grønne 
belægninger og blanke flader slibes matte. Nyt træværk kræver ingen forbehandling før det grundes med RAPTOR  
grundingsolie. 1-2 årigt trykimprægneret træ kan med fordel grundes. Tidligere behandlet træværk, der er udtørret og nedslidt, 
skal grundes som nyt træ. Grunderen skal være helt tør før RAPTOR Heldækkende træbeskyttelse påføres. RAPTOR 
Heldækkende træbeskyttelse kan bruges på tidligere olieeller vandbaserede træbeskyttelser. Undgå at male i direkte solskin 
eller regnvejr. 
 
Storage:  
 
Fjern mest mulig før rengøring af værktøj med vand tilsat grundrens. Tørt, køligt, frostfrit (min. +5°) og utilgængeligt 
for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt og køligt. Må ikke anvendes på træ, der kommer i direkte 
kontakt med levneds- eller fodermidler. Ikke egnet til behandling af træ i driv- og væksthuse samt i bolig- og opholdsrum. 
 

Inholders/ Preservation: 
 
ADVARSEL 
EUH208 Indeholder 3-iodo-propynylbutylcarbamat (CAS 55406-53-6), propiconazole (CAS 60207-90-1). Kan udløse allergisk reaktion. 
FARLIG 
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. 
FORSIGTIG 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Bærbeskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / 
Ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.P305+P351+P338 VED 
KONTAKT MED ØJNENE Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P403 Opbevares på et godt ventileret sted. 
ADVARSEL 
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet 
hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis 
denne beholder eller etiket. 
FORSIGTIG 
Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige 
leverandørbrugsanvisning. Vask altid huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må 
kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes i dosering på 
180-220 ml/m2 ved pensling, rullepåføring, sprøjtning, dypning og flow-coat proces. 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. Må 
ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. For at beskytte organismer der lever i vand, 
må midlet ikke anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på et faktaark eller lignende der følger det 
behandlede træ. 
Træbeskyttelsesmiddel Reg. no.: 708-3. 
Indehaver af godkendelse J. W. Ostendorf GmbH & Co. KG, Rottkamp 2, D-48653 Coesfeld. 
Aktivstofferne er godkendt efter biociddirektivet (528/2012 EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets 
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Præparatet er en væske. 
Indeholder 3-iodo-propynylbutylcarbamat 0,75 % w/w (7,6 g/l), propiconazole 0,24 % w/w (2,4 g/l). 
Holdbarhed Uåbnet mindst holdbar til: se låg. 
Sonstige Informationen:  
 

• EU grænseværdi for dette product (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 30 g/l VOC  
• (*) depending of air conditions 

 


