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BUTINOX FUTURA GRUNNING
_________________________________________________________________________________
Godkjent iht. BPD under produkttype PT8, Treimpregneringsmidler: Godkj.nr. NO-2011-0006
(Sverige: Behörighetsklass 2: 5049, Behörighetsklass 3: 5048)

Produkttype:
Butinox Futura Grunning er en pigmentert vanntynnbar oljegrunning for alt nytt og værslitt utvendig
treverk. Grunningen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater.
Butinox Futura Grunning inneholder middel mot svertesopp, og inneholder i tillegg effektivt biocid mot
råtesopp. Produktet motvirker angrep av råtesopp.
Pigmenteringen tilsvarer fargen til nytt treverk og beskytter treverket mot skadelig UV lys. Butinox
Futura Grunning gir meget god vedheft for toppstrøket, og er vannavvisende.
Bruksbetingelser: Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til
overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann
eller jord. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr.
Butinox Futura Grunning bør snarest mulig viderebehandles med et toppstrøk, men kan stå i opptil 1
måned før toppstrøket påføres.

Bruksområder:
Butinox Futura Grunning skal benyttes på nytt, ubehandlet eller nedslitt tidligere behandlet utvendig
treverk. Det er viktig at nytt, utvendig treverk alltid settes inn med Butinox Futura Grunning som første
strøk. Det anbefales viderebehandling snarest og senest innen 1 mnd. med Butinox Futura Dekkbeis
eller Butinox Futura Maling.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Ubehandlet kledning som har
stått lengre enn 3 uker stålbørstes/slipes lett. Nedbrutt beis eller
maling skrapes/slipes ned til friskt treverk. Nedbrutt treverk slipes
ned til friskt treverk. Løse trefibre må fjernes. Underlag som er
behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart
treverk da gammel linolje kan forårsake blæredannelse med
overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. Skitne flater
rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Soppog algedreper.

Bruksmåte:

Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med ett
strøk Butinox Futura Grunning. Gammelt bart, eller nedslitt, tidligere
behandlet underlag, grunnes med Butinox Futura Grunning etter
forbehandlingen. All endeved må mettes med grunning; 3 4 strøk,
vått i vått. Det grunnede treverket bør ferdigbehandles snarest mulig
og senest innen 1 mnd. På høvlet treverk anbefales et tynt strøk
Butinox Futura Grunning. Butinox Futura Grunning skal trekke inn i
treverket og ikke danne film.

Påføringsmetode:

Pensel. Skal ikke sprøytes.
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Anbefalt forbruk:

4 7 m /l pr. strøk på uhøvlet; 6 8 m /l pr. strøk på høvlet treverk.
2
Maksimalt forbruk (4 m /l) må ikke overskrides.

Viskositet:

55 57 sek (DIN 4).

Litervekt:

1,00

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 40

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Overmalbar: Ca. 24 timer

Tynning / rengjøring:

Skal ikke tynnes / Verktøy rengjøres med såpe og vann.

Emballasje / baser:

3 og 10 ltr. Leveres pigmentert.

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall
eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Produktet tåler ikke frost. Omrøres før bruk. Tørketiden påvirkes av
endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Unngå å grunne ved
fare for dugg eller regn. Ved påføring og gjennom hele
tørkeperioden ( 24 timer) må temperaturen i luften og underlaget
være over + 5 ºC. Benytt Butinox Oljegrunning i den kalde årstid.
Overbeising med transparent beis kan gi en noe annen farge enn
beis påført direkte på treverket; gjør prøveoppstrøk. Kun til utendørs
bruk.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 30 g/l VOC.
Godkjenningsbrev som Biocidprodukt under PT8 kan sendes på
oppfordring. Kontakt info@scanox.no
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