
VIKTIG

Produktdatablad baseras på ”idealiska” arbetsförhållanden. 
På grund av trävariationer och varierande miljöförhållanden 
rekommenderas det starkt att slutanvändaren måste bestämma att 
appliceringsförhållandena, beläggningsproduktsystemet och teknikerna 
är lämpliga för att uppnå önskade resultat. Se försäljningsvillkor.

APPLICERINGAR
 
För användning på nya och gamla teakdäck och andra teakytor. Teak 
Life UV förlänger livslängden på teakdäck genom att skydda mot UV-
skador och missfärgning. 
 
FORMLER

Teak Life UV förser yachtägare med två 
distinkta naturliga teakfärger:

Teak Life UV Tan för en mjukare,  
varmare teak.

Teak Life UV Dark för en teak med blank 
och våtstarkyta.

Teak Life UV Topcoat för att minska tonade 
formler och hantera tydlighet. 

För att anpassa färgen efter dina önskemål eller för att hantera 
tydligheten kan du blanda mellan formler eller använda Teak Life UV 
Topcoat för att minska Teak Life UV-formler. Använd Teak Life UV 
Topcoat som andra och underhållsbelläggningar, eller blanda respektive 
topcoat-formel med dess basfärg för att hantera klarhet och ton för den 
andra beläggning samt underhållsbelläggningar.
 
KARAKTERISTIK

• Utseende................................................................. Genomskinlig
• Färgning ................................................... Klara och naturliga toner
• Lukt....................................................................................Svag
• Form ................................................................................Vätska
• Specifik gravitation ....................................................... 1.00-1.02
• Densitet (lbs/Gal) ............................................................. 8,3-8,5
• Torrsubstans innehåll ......................................................... 7-10%
• pH (approximativt värde) ...................................................... 8-8.5
• Viskositet ...........................................16-20 sec Zahn #2 @21 ºC
• Lösningsmedel ......................................................................Low
• Fryspunkt .................................................................. -1ºC (31ºF)
• Lösningsmedel ...........................................................Späd inte ut
• Rengöra ............................................................................ Vatten
• Torktid mellan strykning @ 20ºC (68ºF ...........................< 3 timmar
• Torktid mellan applikationer  @20ºC (38ºF) ...................... 16 timmar

• Täckning ................................................................... 9,29 kvm/li
• VOC...........................................................................<50 g/L

FÖRPACKNING 

• 1 li och 2,5 li burkar

FÖRBEREDELSE

FÖRBEREDELSE ÄR NYCKELN TILL ETT 
FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT 

• Inspektera hela ytan för defekter och kvalitetförsämring. Reparera 
och byt ut defekter vid behov. 

• Applicera inte i direkt solljus, eftersom detta kan orsaka suddighet 
på ytan och begränsar penetrationen.

• Se till att täta fogar har samma mått med teakdäckytan och att 
däcksytan är jämna utan låga eller höga yttor.

• Kontrollera om det finns områden som håller fukt längre och motstår 
torkning; ersätt fogtätning i dessa områden med Teak Jammer.

• Tvätta däcket försiktigt genom att använda Teak Life Wood Wash.
• Låt trä torka ordentligt.
• Renovera ytan genom att slipa med en slumpmässig slipmaskin 

med variabel hastighet med 60 sandpapper för att skapa en jämn, 
plan yta.

• Testa formulering på en diskret träyta för att säkerställa korrekt färg 
och penetration.

• Skydda glasfiber, metall, ljusverk och andra ytor som kan komma i 
kontakt med Teak Life. 
 
 
 
 
 
 
 

• Applicera ett generöst beläggning av Teak Life UV Tan eller Dark 
på torrt trä i direkt solljus för att möjliggöra optimal penetration. 
Applicera försiktigt för att undvika fläckar på andra ytor.

• Applicera under korrekta förhållanden med en idealisk temperatur 
på 21 ° C (70 ° F) och en relativ luftfuktighet på cirka 50%.

• Applicera inte om det är troligt att det kommer regn eller 
temperaturen blir nära noll inom 24 timmar.

• Applicera generöst med en kinesborste av Corona-typ till ett jämnt 
lager på 0,10 – 0,13 våt mm tills träet inte längre absorberar 
färgen.

• Låt torka i 24 timmar under goda förhållanden.
• Applicera ett extra lager Teak Life UV Topcoat i sin respektive färg på 

ett jämnt filmdjup på 0,08 – 0,10 våt mm under goda förhållanden. 
Låt torka i 24 timmar. För mer ton eller färg, lägg till enligt 
basformeln i Teak Life UV Topcoat eller använd 2 lager basfärg.

• Läs alltid publicerade bruksanvisningar innan du börjar ett projekt.

• Förlänger livslängden på teakträ däck med bara en eller två lager
• Ger dimensionell stabilitet
• Lätt att underhålla 

• Skyddar mot missfärgning
• Minskar fuktupptagningsförmåga
• Skyddar mot UV-skador

Teak Life UV: Vattenburen (vattenhaltig) djupt penetrerande 
modifierad alkydformel som skapar en monolitisk bindning 
med teak. Teak Life UV minskar de destruktiva effekterna 
av ultraviolett ljus, ökar vattenavstötningen och förbättrar 
dimensionsstabiliteten för teakträ däck. 
FUNKTIONER

APPLICERING ÖVERBLICK

SKÖLJA DÄCKEN FÖRSIKTIGT 
MED VATTENSKÖLJDTRÄET

ERSATT TÄTTNING PÅ OMRÅDEN MED
 BEHÖVS MED TEAK JAMMER
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TÄCKNING

En liter täcker i genomsnitt ungefär 100 kvm. (9,29 m 2 ) på varje 
applikation, beroende på träets yta. 
 
RENGÖR

Använd tvål och vatten för att rengöra händer och verktyg. 

UNDERHÅLL

Regelbundet underhållning förbättrar långsiktigt prestanda för 
teakdäck. Innan underhållsbeläggningar appliceras ska du alltid 
rengöra ytan med rent vatten. Använd slippapperstav för att 
slipa yttorna med korn 80 för att ta bort återstående tråd och 
dåligt skyddade ytor för underhållsbeläggningen. Stryk på en 
underhållsbeläggning av Teak Life UV Topcoat årligen eller när det 
syns tecken på blekning eller slitage på träytan.

För ökad färg och skydd, använd Teak Life UV Topcoat Mörk eller Brun 
för underhållsbeläggning eller använd lämplig basfärg för att tona Teak 
Life UV Topcoat till önskad klarhet och nyans. Segelbåtar används i 
stor utsträckning eller båtar i södra klimat kräver underhållning ofta. 
Tecken på slitage inkluderar missfärgning, svår slitage och otillräcklig 
vattenavstötning.

LAGRING

Hållbarhet vid perfekt förvaring är 3 år. Förvara vid temperaturer 
mellan + 15 ° C och + 25 ° C (59 ° F och 77 ° F). Förvara 
behållaren tätt stängd.

SÄKERHET

Låt inte frysa. FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Undvik att 
andas in ångor eller dimma. Använd endast i utrymmen med tillräcklig 
ventilation. Använd en lämplig, korrekt monterad NIOSH-godkänd 
andningsskydd. Vid förtäring, kontakta omedelbart ett giftkontrollcenter 
eller läkare. För ögonkontakt, spola omedelbart med vatten i minst 
15 minuter och kontakta en läkare. För hudkontakt, tvätta med tvål 
och vatten. Ta bort och tvätta förorenade kläder. Kontakta läkare om 
irritation kvarstår.
 
VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

Tillverkarens och säljarens enda skyldighet är att ersätta den mängd 
Teak Life-produkt som har visat sig vara defekt. Köpsbevis krävs. 
Säljaren eller tillverkaren ansvarar inte för förlust eller skada i 
samband med användning och / eller hantering av denna produkt. 
Alla arbetskraftskostnader är exkluderade specifikt. Användaren bör 
bestämma produktens lämplighet för den avsedda användningen före 
applicering. Användaren tar all risk och ansvar i samband med detta. 
Denna garanti är uttryckligen gjord i stället för alla andra rättigheter, 
garantier, villkor och åtgärder, uttryckta eller underförstådda, inklusive 
men inte begränsade till någon underförstådda garanti eller villkor 
för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, och alla garantier eller 
villkor som uppstår på grund av av en handelsmetod, en bruk eller 
användning av handel. Om någon distributör eller säljare av produkter 
erbjuder garantier eller åtgärder som skiljer sig från de som erbjuds av 
Teak Life, tar Teak Life inget ansvar för sådana garantier eller åtgärder. 
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