Frontline Luko
®

Imprægneringsvæske
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Effektiv beskyttelse
Mod råd og fugt
Nem at arbejde med
Både inde og ude

Tilbehør
15/07

Frontline® Luko
Frontline Luko er en farveløs imprægneringsvæske, der
anvendes på tilskårne Frontline facadeplader.
Imprægnering af facadepladernes skårne kanter
forhindrer fugt langs kanterne og deraf følgende mørke
misfarvninger på de synlige kantoverflader.
Luko kan anvendes på både værksted og byggeplads.

Husk – pladerne skal imprægneres enkeltvis – ikke
mens de ligger i stak.
Frontline Luko fås i følgende mængder
®

Varenr.
37496
37497
37495

Mængde
Frontline Luko 125 ml
Frontline Luko 0,5 l.
Frontline Luko 1,0 l.

Vejledning ved brug af applikator
Hæld Frontline Luko imprægneringsvæske i maler
bakken og dyp puden i imprægneringsvæsken.
Klem applikatoren let på kanten af malerbakken for at
undgå dryp. Applikatoren holdes i en let vinkel, for at
forhindre væsken i at løbe ud på den synlige side.
Mikrofiberpuden kan genanvendes efter grundig rengøring med vand.

Forbrug
Ca. 250 lbn pladekant
Ca. 1000 lbn pladekant
Ca. 2000 lbn pladekant

Opbevaring/holdbarhed
Luko skal opbevares frostfrit og anvendes inden 6
måneder efter påfyldningsdato (se dunkens etikette).
Garanti
ivarsson garanterer ikke for panelerne, hvis ikke der er
udført en forsvarlig imprægnering med den imprægneringsvæske eller de applikator systemer ivarsson
anbefaler
Vejledning
Væsken skal ikke fortyndes. Imprægnering og tørring
skal foregå ved temperatur på mellem 5° og 25°C.
Imprægneringen udføres manuelt på en af flg. måder
Med speciel applikator
Med påføringsflaske
Materialer ved brug af applikator
Malerbakke til 0.5 liter
0.5 liter Luko imprægneringsvæske
Applikator med speciel mikrofiberpude (5x38 mm)
Materialer ved brug af påføringsflaske
Op til 1 liter Luko imprægneringsvæske
1 påføringsflaske
Generelt for begge metoder
Luko imprægnering skal anvendes så de skårne
kanterne er fuldstændig dækkede.
Overskudsmaling skal fjernes øjeblikkelig med en
fugtig klud for at undgå »løbere« på den synlig side.
Eventuelle rester må IKKE hældes tilbage i spanden
eller gemmes til senere brug.

Vejledning ved brug af påføringsflakse
Frontline Luko imprægneringsvæske hældes i
påføringsflasken. Fjern beskyttelseskapslen og hold
flasken lodret med svampen nedad.
Svampen holdes i en ret vinkel mod den afskårne
pladekant. Mens der trykkes let, føres den frem og
tilbage (2 strøg) langs kanten.
Påføringsflaskens svamp kan genanvendes efter grundig rengøring med vand.
A  Beskyttelseskapsel
B  Skumgummisvamp
C  Plastbeholder

Bortskaffelse
Frontline Luko må ikke hældes i kloak. Det skal enten
afleveres som miljøskadeligt affald, hvis det er flydende, eller tillades at størkne i beholder, hvorefter det kan
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.
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Indholdet i denne brochure er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige sammenhænge.

Alle skårne plader skal imprægneres
Fabriksskårne plader er imprægneret fra fabrikken, og
skal ikke imprægneres yderligere.
Luko anvendes ufortyndet.

Forberedelser
Check at alle grater er væk og at kanterne er rene
og tørre. Ryst Frontline Luko imprægneringsvæske
kraftigt, (ryst jævnligt under imprægnering for at undgå
det skiller). Lad det stå og skumme af. Kanterne skal
være fuldstændig dækkede.

