
 

 

 
www.teknos.com 
 

 
 
DATABLAD 2386 
1       26.3.2020 

  

WOODEX AQUA BASE PLUS 
grundolja 

 
 
PRODUKTTYP 
 

 
Träskyddsmedel (produkttyp 8) som godkänts i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 528/2012.  
Godkännandets nummer: Finland: FI-2016-0005-1 
  Sverige: 4745-1-1. 
 
WOODEX AQUA BASE PLUS är en bruksfärdig vattenburen grundolja för grundning av 
träytor före ytbehandlingen. 
 
WOODEX AQUA BASE PLUS är avsedd för konsumenter och professionella användare. 
Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335).  
 
WOODEX AQUA BASE PLUS används till att skydda trä som är antingen kontinuerligt 
exponerat för väder eller skyddat mot väder men utsatt för vätning. WOODEX AQUA 
BASE PLUS lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt 
kontakt med mark eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten. 
 
Färgproduktgrupp 131 enligt MaalausRYL 2012 (FI). 
 

ANVÄNDNING 
 

Fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, 
takfötter, bilskjul o.dyl. obehandlade träytor utomhus.  
 
Träytor som grundats med WOODEX AQUA BASE PLUS bör täckmålas så snart som 
möjligt, dock tidigast efter 24 h. 
 

   
 
TEKNISKA DATA 

 

 
Torrhalt Ca 14 vikt-% 
 
 
Flyktiga organiska ämnen 
(VOC) 

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv. 
 

 
Åtgång Total mängd som appliceras är 180–220 ml produkt / m², 

vilket motsvarar en dryghet på 4,5– 5,5 m²/l. 
 

 
  

  

Densitet Ca 1 g/ml 
  

 

 
Torktid, +23°C /  
60 % RH 

Dammtorr efter 1–2 timmar. 
Ytor som behandlats med WOODEX AQUA BASE PLUS är behandlingstorra och kan 
ytbehandlas efter ca 24 timmar. 

 
Rengöring av redskap Vatten och mild tvål 

 
 

Kulörer Färglös 
 

 
 
 
SKYDDSMÄRKNING 

 
Se säkerhetsdatabladet. 

 
 
 

Vänd 



 
   DATABLAD  2386 

Sida 2 
 
 
BRUKSANVISNING 
 

 

Applicering WOODEX AQUA BASE PLUS används oförtunnad. Omblandas väl före användning.  
 
WOODEX AQUA BASE PLUS appliceras på ren och torr yta med en mjuk pensel, roller eller 
spruta. Lagring av behandlat virke ska ske antingen under tak med ett fungerande 
återvinningssystem eller på ett underlag ogenomträngligt för vatten. När appliceringen sker på 
byggnadsplatsen, förorena inte marken och ytvatten med produkten. Hantera produkten och 
torka nybehandlat virke i ett område med god ventilation.  
 
Trä som utsätts för väderpåfrestning ska ytbehandlas med en produkt som lämpar sig för 
ändamålet. Vid ytbehandlingen följs de bruksanvisningar som finns för produkten som används. 
Ytbehandlingen ska göras före träytan utsätts för regn. Täckskiktet får inte innehålla en 
triazolbaserad fungicid. 
 
Utomhusfärger tillverkade av Teknos Oy, som är avsedda för konsumenter och professionella 
användare, innehåller inte triazol. Alla grund- och täckfärger för utomhusbruk och tillverkade av 
Teknos kan användas för täckmålning av grundoljor som innehåller triazol.  
  

Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas ska vara torr och ren. 
Träets fukthalt får vara högst 18 % av träets torrvikt. 
  
Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och grundoljans temperatur vara över 
+5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. 
 

Första hjälp Vid inandning, förflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller 
om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. 
Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig en 
medvetslös person något att äta eller dricka. Kontakta omedelbart läkare. Ytterligare 
information: Se avsnitt 4 av säkerhetsdatabladet (första hjälpen åtgärder). 
 

Skyddsåtgärder Tvätta huden med vatten och tvål om produkten kommer i kontakt med huden samt efter 
avslutat arbete. Produkten får inte användas i direkt kontakt med vattenmiljöer (vattendrag, 
sjöar m.m.). Undvik onödiga utsläpp i miljön, i synnerhet utsläpp i vatten. Använd inte 
produkten inomhus, utom för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Applicera inte produkten 
eller placera behandlade trästycken där livsmedel/foder, livsmedelsredskap eller ytor för 
bearbetning av livsmedel kan komma i kontakt med eller förorenas av produkten eller 
behandlade trästycken. Tvätta händer och ansikte efter användning och innan du äter, dricker 
eller röker. 

Lagring 
 
Övrig information 

Lagras i tätt sluten originalförpackning. Förvaras frostfritt. 
 
Innehavaren av produktgodkännandet: 
Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Nederländerna.  
Tel. +31-10-5927494 
 

 
 
Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och 
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos 
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste 
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad. 
 

 


