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DYP i | vores udendørsprodukter

GODE GRUNDE

TIL AT KOMME TÆTTERE PÅ DYRUP
Vi bidrager til
udvikling af din forretning
Dyrup Pro Uddannelse tilbyder relevante
kurser og opdaterer din viden, så du bliver
en endnu bedre maler. Vi ser mulighederne i din forretning og tilbyder uddannelse
i produkter, teknik og løsninger. Og har
du særlige behov eller ønsker til kurser
indenfor ledelse, drift, økonomistyring
eller bare en mindre produktgennemgang
for præcis din virksomhed, så er Dyrup
klar til at hjælpe dig.
Teknisk rådgivning
og sparring i hverdagen
Dyrup stiller nogle af landets dygtigste
teknikere til din rådighed, så du er klædt
på til enhver udfordring. Vi har stor kompetence og erfaring, og vi vil gerne være
med, både før du starter på projektet og
undervejs.
Fuldt sortiment og alle
fordelene ved at handle ét sted
Vores brede sortiment af kvalitetsprodukter til den professionelle maler gør,
at du kun behøver én leverandør. Dyrup
Pro møder dig med 24 centre fordelt over
hele landet. Her findes kompetente og
løsningsorienterede medarbejdere, andre
professionelle malere, sparring, gode tilbud og verdens bedste Pro-service.
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Telefonbestilling
med hurtig levering
Vi har respekt for din tid, og tilbyder
dag-til-dag levering i hele landet –
direkte til dit lager eller på byggepladsen.
Kontakt din Dyrup salgkonsulent eller dit
Dyrup Pro center for levering - de ved
præcis hvad du plejer og foretrækker, så
du kan koncentrere dig om at male.
Branchens bedste
administration gør det nemt
Dyrup tilbyder dig gratis styring af
dine opgaver med en Dyrup Pro
Sagsstyringskonto. Kontoen sikrer dig,
at alle relevante oplysninger på sagen
registreres, så din sagsopfølgning og
kundefakturering bliver betydelig nemmere. Desuden letter vores elektroniske
fakturering din egen økonomistyring.
Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev,
så holder vi dig opdateret om nyheder,
sæsonrelevante emner eller andet, der
sker hos Dyrup. Tag fat i din salgskonsulent for tilmelding, eller tilmeld dig
i dit lokale center.
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GENERELLE TIPS
Dyrup har i mange år beskæftiget sig
med behandling af facader og træbeskyttelse. Den viden, vi har opbygget
gennem årene, ønsker vi at levere videre til vores kunder. Du kan altid trække
på vores viden, når du har behov for
det.

Alger og skimmel
Alger og skimmel ses ofte på udendørs
overflader. Det er nødvendigt at behandle
med DYRUP Tag og Murrens, GORI Fjern
Belægninger eller GORI Fjern Belægninger
Extra inden behandling.

Fugt
Opstigende grundfugt er ofte et stort problem
i gamle huse, hvor der ikke er nogen vandtæt membran i soklen. Men fugtproblemer
ses også ved fejlkonstruktioner samt hvor
tag, tagrender eller nedløbsrør er defekte.
Det optimale resultat opnås, hvis alle skader
og defekte konstruktioner udbedres inden
behandling!

Hulmursisolering
Ved ændring af fugt- og kuldebalancen i facaden, kan der opstå voldsomme fugtproblemer.

Afskalninger/skjolder
Afskalninger og skjolder kan opstå af mange
forskellige årsager. Årsagen skal findes og vurderes inden behandling og produkt vælges.

Dugpunkt
Dug opstår, når luften er fuld mættet af vanddamp og derved sætter fugten sig på overflader, som er koldere end luften. Når dug sætter

4

sig på overfladen, står overfladen reelt under
vand og det vil have negativ indflydelse på
udseende, vedhæftning og ikke mindst tørring
af malingsfilmen. Vi anbefaler, at overflader,
som skal males, min. er 3°C over dugpunktet.
De fleste digitale luftfugtighedsmålere beregner dugpunktet automatisk.

Udendørs malingsæson
Generelt er det ideelt, når dagtemperaturen
er mellem 10 og 25° C og luftfugtigheden er
under 80%. I udendørs træværk må fugtig
heden max være 18%, i vinduer og døre max
15%. Det er dog ikke optimalt at male i direkte sol, fordi produkterne så vil tørre for hurtigt,
og resultatet vil blive stribet eller struktureret.
Derudover vil produkterne heller ikke kunne
nå at trænge ordentligt ind i overfladen.

Sprøjtning af træbeskyttelse
Ligesom almindelige malinger kan de fleste
træbeskyttelser sprøjtes på. Dog kan det være
lidt problematisk med transparente produkter,
idet et ensartet nuanceresultat kan være svært
at opnå – lettest er det med de helt tynde
transparente produkter. På nyt træ anbefales
det som hovedregel at påføre første lag træbeskyttelse med pensel. På den måde bliver
produktet bedst arbejdet ind i træoverfladen.
Tidligere behandlede overflader kan sprøjtes
direkte. I airless-sprøjter kan produkterne som
regel anvendes ufortyndede, hvor det kan
være nødvendigt at fortynde produkterne
ved anvendelse af andre sprøjtetyper. Ved
behandling med fortyndede produkter, kan
ekstra påføring være nødvendig for at opnå
den rigtige lagtykkelse samt den optimale
holdbarhed.
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RENGØRING

SPARTELMASSER

Dyrup Grundrens

LIP 350 Universalmørtel

er et alkalisk rengøringsmiddel, der anvendes til rengøring af alle overflader inden
overfladebehandling. Produktet fjerner effektivt støv, fedt, olie m.m. Grundrens er
også velegnet til almindelig rengøring. (3113)

er en grå, cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel. Anvendes til spartling og svumning på murværk, beton, gasbeton, cement- og kalkpuds samt glatte
overflader, gipsplader, spånplader m.m. LIP 350 er velegnet til udformning af murstensmønstre og velegnet som vedhæftningsforbedrer til grovpuds. Samt som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling o. lign. Op til 5 mm pr. lag. (8360-12)

Dyrup Tag og Murrens
til behandling af belægninger udendørs. Kan anvendes på alle typer overflader.
Er en brugsklar, tyndtflydende, blå væske med langtidsvirkende effekt.
Kan bruges forebyggende og har en virketid på 1-5 dage. (4579)

GORI Fjern Belægninger
til behandling af belægninger udendørs. Kan anvendes på alle træoverflader f.eks.
beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser. Skal fortyndes 1:9 med vand. Efter
påføring har væsken en virketid på 1-5 dage. (90151-11/12)

GORI Fjern Belægninger Extra
til rengøring, behandling af belægninger og blegning af misfarvninger udendørs.
Kan anvendes på alle træoverflader f.eks. beklædning, træterrasser, plankeværk,
havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og
havefliser. Er en brugsklar væske og har en virketid på kun 15 minutter. (90151-13)

LIP 360 Fiberpuds Let
er en cementbaseret hvid let facadepuds til alle typer underlag, så som murværk,
isoleringssystemer m.m. Anvendes som afsluttende facadepuds. Kan endvidere
anvendes som underlag for tyndpuds, silikatpuds mm. 2-10 mm pr. lag. (8360-10)

LIP Armeringsnet
benyttes for at give pudslaget styrke og kan optage bevægelser i konstruktionen.
Ved anvendelse som armeringspuds påføres LIP 350 og 360 ilagt LIP Armeringsnet.
(8360-11)

ARDEX F 5
er en fiberarmeret facadespartelmasse. Kan anvendes sammen med ARDEX armeringsnet til udbedring af krakeleringsrevner. Lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang. Kan spartles helt ned til 0 mm og tilsættes op til 20 % sand 0,4 - 0,8 mm eller
0,8 - 1,2 mm. (8742-26)

ARDEX F 11
er en hurtigt hærdende facadespartelmasse. Cementbaseret, hvid. Som underlag for
mineral- og silikatmaling. Lagtykkelser fra 0 - 5 mm uden sandtilsætning. (8742-24)

Dalapro Facade
er en færdigblandet, grå håndspartelmasse til mindre reparationer indendørs og
udendørs til alle underlag. (8260-31)

Start opgaven med den rette behandlingsvejledning - så sparer du tid og penge
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Dyrup FACADESKEMA

Ikke egnet
Egnet
God
Ekstra god
Bedst

Facademaling
(6200)

Facademaling
(6225)

Facademaling
Mat

Tykfilm
Facademaling

Hydro

Korner
Murmaling

Siloksan
Facademaling

Silan

Silan Pearl

Silikat

Silikat Pearlrl

Bindemiddel

Acryl

Acryl

Acryl/Siloxane

Acryl

Acryl/Hydro pliolite

Acryl/Olie

Siloxane

Silikoneharpiks

Silikoneharpiks

Kalivandglas

Kalivandglas

Diffusionsåben

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

0,14

0,85

0,2

0,14

0,05

0,05

0,007

0,007

EN 1062

EN 1062

EN 1062

EN 1062

EN 1062

EN 1062

EN 1062

EN 1062

●●●

●●●

●●●

< 0,1

< 0,1

0,4

< 0,1

0,06

0,06

0,007

0,007

PRODUKTER
EGENSKABER

Sd H2O værdi
Standard
Karbonatiseringsbremsende

●●●

●●●

W-værdi [kg/(m² • h 0,5)]
Revneoverbyggende
Smudsafvisende

●●

●●●
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

NCS+RAL

NCS+RAL

NCS+RAL

NCS+RAL

NCS+RAL

NCS+RAL

NCS+RAL

Farvekort

Farvekort(2)

Farvekort

Farvekort(2)

10

25

2

2

3

2

2

2

2

2

2
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●●●

●●●

●

●

●

●

●

●
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Mineralsk puds
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●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Vand-/sækkeskuring
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●●●
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●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●
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Vejrbestandig
Nuancer
Glans v. 60°

UNDERLAG
Beton
Teglsten (1)

Kalkholdigt puds
Eternit
Gasbeton blokke
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●●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
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●●●●
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Kalksandsten

TIDLIGERE BEHANDLET
Plastikmaling
Olieemulsionsmaling
Siloksanmalinger
Cementpulvermaling
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●
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●
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●
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Silikatmaling
Silikoneharpiksmaling
Afrenset kalk
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●●

●●

●●

●

●

●

●

(1) Fuger skal være udfyldte og det er bedst at vandskure eller pudse op
(2) Kun lyse nuancer

Kalkholdig puds og fugemørtel må ikke males over med acrylmalinger
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FACADEMALINGER
Dyrup Siloksan Primer

Dyrup Vandig Alkydgrunder

er en grunder som anvendes inden Dyrup Siloksan Facademaling og Dyrup Facademaling
Mat. Anvendes på mineralske overflader, såsom puds, vandskuring kalksandstens overflader
og sugende fastsiddende malinger. Velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes på facader med blødstrøgne og frostbestandige sten
samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. (6361/103827)

er et vandbaseret, olieholdigt grundingsmiddel. Anvendes indendørs til grunding
af spån- og fiberplader, gipskarton, let smittende og spartlede overflader. Anvendes
udendørs på sugende og let smittende facader inden Dyrup Murmaling. (6004)

Dyrup Siloksan Facademaling
er en siloksan facademaling, der efter tørring fremstår med en diffusionsåben og CO2 åben
overflade. Hæmmer belægninger i overfladen og yder optimal beskyttelse. Dyrup Siloksan
Facademaling er anvendelig på de fleste udendørs mineralske underlag, afbundet silikat og
dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Glans ca.2. (6360/103825/103826)

Dyrup Facademaling Mat
er en helmat acrylfacademaling, der er siloksan forstærket. Diffusionsåben og har gode
karbonatiseringsbremsende egenskaber. Hæmmer belægninger i overfladen og yder optimal beskyttelse. Fremstår med mat, silikatlignende udseende. Glans ca.2. CE mærket.
(103821/103822/103823)

Dyrup Tykfilm Grundmaling

er en mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds,
letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Suger godt ind i underlaget. Anvendes inden
Dyrup Acryl Plast Maling 10 eller 25, samt Dyrup Tagmaling. (6005)

Dyrup Microdispers Extra
er en tixotropisk/geléagtig mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og
udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Den gelé
agtige konsistens gør den utrolig let at fordele med et minimum af stænk og dryp.
Suger godt ind i underlaget. (6015)

Dyrup Acryl Plast Maling 10
er en mat 100% ren acrylplastmaling. Produktet anvendes på udendørs træværk, facader, cementtagsten samt zink, galvaniseret jern og hård PVC. Produktet er diffusions
åbent, karbonatiseringsbremsende, lysægte og vejrbestandigt. Glans ca. 10. (6200)

er en koldelastisk, revneoverbyggende grunder som anvendes inden Dyrup Tykfilm
Facademaling. (6381/103818)

Dyrup Acryl Plast Maling 25

Dyrup Tykfilm Facademaling

er en halvmat 100% acrylplastmaling. Produktet anvendes på udendørs træværk, facader, cementtagsten samt zink, galvaniseret jern og hård PVC. Produktet er diffusions
åbent, karbonatiseringsbremsende, lysægte og vejrbestandigt. Glans ca. 25. (6225)

er en koldelastisk, revneoverbyggende tykfilmsmaling. Til nye og ældre betonfacader,
hvor der ønskes revneoverbyggende løsning og stor karbonatiseringsbremsende
effekt. Fremstår med struktureret, mineralsk, mat udseende. Glans ca.2. CE mærket.
(6380/353696)

Dyrup Tagmaling
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Dyrup Microdispers

er en 100% ren acrylplastmaling. Produktet anvendes til cementtagsten og bølgeeternit. Produktet er diffusionsåbent, lysægte og vejrbestandigt. Fås i sort.
Glans ca. 25. (4733)

Dyrup Korner Murmaling 1
er en helmat olieemulsionsmaling. Produktet anvendes udendørs på alle typer facader. Er specielt velegnet til højest let afsmittende overflader. Huset skal være min. 2
år gammelt. Hvis det er et ældre, nypudset hus, skal pudset være min. 1 år gammelt.
Produktet er lysægte, vejrbestandigt og diffusionsåbent. Glans ca. 2. (6300)
Mød os i ét af vores 25 pro-centre
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HYDRO FACADEPROGRAM
Dyrup Hydro Facadegrunder 02
Er en grundmaling som anvendes som underlag for Dyrup Hydro facademaling
03 og andre egnede facademalinger*. Anvendes på mineralske underlag, såvel
ubehandlede, som tidligere malede. Dyrup Hydro Facadegrunder 02 har særligt
gode vedhæftningsegenskaber og giver samtidig en svagt struktureret/sandet
overflade med godt ”grib” til den efterfølgende facademaling. Dyrup Hydro
Facadegrunder 02 udjævner eventuelle farveforskelle i underlaget og bidrager
til systemets dækkeevne. Ved påføring på ny beton, og nypudsede eller vandskurede facader skal overfladen mindst være 2-4 uger gammel. Den skal have
tørret under normale forhold og fremstå hvidtør. For tegl- og kalstensfacader
glæder det at, kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen
kan behandles. Er ikke velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. (6383)
*Kontakt teknisk service.

Dyrup Hydro Facademaling 03
Er en facademaling baseret på Hydro PLIOLITE teknologien, som sikrer hurtig
optørring og ekstrem god vedhæftning. Dyrup Hydro facademaling har særlige
egenskaber i forhold til ”Early rain resistance”, som betyder, at malingen kan
tåle lette regnskyl efter blot 3 timer. Dyrup Hydro Facademaling er vandfortyndbar og velegnet til mineralske underlag. (6382)

SILAN FACADEPROGRAM
Dyrup Silan og Silikat er åbne over for CO2 , hvilket er en fordel ved f.eks. ældre bygninger. Her er der ofte brugt kalkholdige mørtel og pudssystemer, som kræver en
overflade, der ikke lukker af for netop CO2. Sker det, smuldrer mørtel- og pudssystemet og det mister sin hårdhed og stabilitet. Produkterne har også en flot finish og
en kalkmat overflade. Facademalingerne bliver tonet på specielle tonemaskiner, som
er tilpasset produkterne.

Dyrup Silan Primer V
er en transparent, vandbaseret Nano akrylat hydrosol grunder til inden- og udendørs
brug. Produktet har god indtrængning på sugende bund og forbedrer vedhæftningen
for den efterfølgende behandling. (8750)

Dyrup Silan Compact
er en fyldig silikoneharpiks grundmaling til de fleste facader. Produktet er ekstremt diffusionsåbent med en let pudset struktur. Produktet kan tilsættes kvartssand og med
fordel anvendes, hvor uregelmæssigheder ønskes sløret. Har god vedhæftning til glatte
overflader. (8751)

Dyrup Silan Facademaling
er en vandafvisende helmat silikoneharpiks facademaling med en ikke filmdannende
overflade. Produktet er meget diffusionsåbent og kan anvendes på de fleste overflader.
Er let at påføre og holder facaden tør. Giver god vejrbeskyttelse og hæmmer belægninger på overfladen. Helmat og kan tones i utallige nuancer. (8752)

Dyrup Silan Pearl Facademaling
er en særdeles vandafvisende silikoneharpiks facademaling, med den unikke pearleffekt. Produktet kan anvendes på de fleste overflader. Er let at påføre og meget diffusionsåben. Pearl effekten giver en meget vandafvisende overflade, som beskytter
optimal mod vejrliget og hæmmer belægninger. Helmat og kan tones i utallige lyse
nuancer. (8753)

Mød os i ét af vores 25 pro-centre
12
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SILIKAT FACADEPROGRAM
Dyrup Silikat Primer V
er en transparent silikat grunder til inden- og udendørs brug, som går i forbindelse
med/forkiesler med stærkt sugende, mineralske underlag. Anvendes også som
fortynder til Dyrup Inde Silikat, Silikat Facademaling og Silikat Pearl Facademaling.
Forbedrer vedhæftningen for den efterfølgende behandling. (8850)

Dyrup Kontaktgrunder
er grunder til inden- og udendørs brug, som skaber god vedhæftning for
efterfølgende behandling på ikke-mineralske underlag. Er velegnet under
Dyrup Inde Silikat, Silikat Facademaling og Silikat Pearl Facademaling.
Er diffusionsåben og mat. (8650)

Dyrup Silikat Facademaling
er en smudsafvisende og ikke filmdannende silikatfacademaling. Kan anvendes på
de fleste mineralske underlag samt på tidligere silikatmalede overflader. Er let at
påføre og meget diffusionsåben. Giver god vejrbeskyttelse og hæmmer belægninger på overfladen. Helmat og kan tones i utallige nuancer. (8855)

Dyrup Silikat Pearl Facademaling
er en særligt smudsafvisende og ikke filmdannende silikat facademaling med den
unikke pearl-effekt. Produktet kan anvendes på de fleste mineralske underlag samt
tidligere silikatmalede overflader. Er let at påføre og meget diffusionsåben. Pearl
effekten giver en meget vandafvisende overflade, som beskytter optimal mod vejrliget og hæmmer belægninger. Helmat og kan tones i utallige lyse nuancer. (8851)
Til indendørs brug henviser vi til Dyrup Inde Silikat.

Kom tættere på nyheder, sparring og nyttig viden på dyrup.dk/pro
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SPECIALPRODUKTER
Anti-graffiti og graffiti-fjerner
Dyrup Pro tilbyder et bredt sortiment af produkter, der kan dels forebygge, dels fjerne
graffiti. Læs mere på Dyrup.dk/pro under Maling/Facade og tag.

Dyrup Facade Farvetester
Husk at du kan hente en facade-farvetester (dækkende) i dit Dyrup Pro center,
hvis du gerne vil vise farven på, før din kunde beslutter sig. (103947/103948)
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TRÆBESKYTTELSE
SIKKERT I GANG

I mere end 100 år har GORI produceret træbeskyttelse
med udgangspunkt i det danske klima og de udfordringer
det stiller, når man som professionel maler gerne vil aflevere holdbart og smukt træværk.

Et godt træbeskyttelsessystem beskytter mod råd og
svamp, holder farven og beskytter mod solens UV stråler
og vejrliget. Hos GORI udvikler vi hele tiden nye produkter,
der beskytter dit træværk bedst muligt.

SYSTEMBEHANDLING
Uanset om du vælger Vandig eller Olie Træimprægnering,
kan du efterfølgende bruge alle vores overfladeprodukter.

18
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TRÆBESKYTTELSE
GORI Professionel Vandig/Olie Træimprægnering*

GORI Professionel Transparent

er til udendørs anvendelse på alt nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk,
som dybdegrunder mod råd og svamp. Produktet trænger godt ind i træet, modvirker
revnedannelse og giver en perfekt bund for overfladebehandling med GORI træbeskyttelse. Ikke til krydsfinér. (2929/2922)

er en vandig, transparent træbeskyttelse som drypper minimalt og har en fantastisk
vedhæftning. Produktet kan tones i utallige transparente nuancer og det hæmmer belægninger på overfladen. Beskytter træet i op til 8 år* ved korrekt system
behandling. (2937)

GORI Stop Insekt og Svamp/GORI Stop Insekt

GORI Professionel Dækkende

GORI Stop Insekt og Svamp anvendes til behandling af udendørs nyt og gammelt
konstruktionstræværk over jord mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe,
trænedbrydende svampe og træborende insekter (husbukke, borebiller). Forebygger
nye angreb. GORI Stop Insekt er vandig og bekæmper og forebygger angreb af træborende insekter. Ikke til krydsfinér. (90260/90110)

er en oliebaseret, dækkende træbeskyttelse som drypper minimalt. Er vandafvisende, trænger ind og holder UV-stråler væk fra træet. Produktet kan tones i tusindvis
dækkende nuancer og det hæmmer belægninger i overfladen. Beskytter træet i op
til 6 år* ved korrekt systembehandling. (2934)

GORI 44
er en transparent, vandig, alkyd-modificeret træbeskyttelse. Olien trænger ind i træet
og overfladen fremstår flot uden film med en varm glød. Produktet kan tones i utallige
transparente nuancer og det hæmmer belægninger på overfladen. Beskytter træet i op
til 4 år* ved korrekt systembehandling. Velegnet på krydsfinér. (90445)

er en vandig, dækkende træbeskyttelse baseret på olieemulsion, som har en cremet konsistens og drypper minimalt. Er vandafvisende, trænger godt ind i og holder
UV-stråler væk fra træet. Produktet kan tones i tusindvis dækkende nuancer og
det hæmmer belægninger i overfladen. Beskytter træet i op til 10 år* ved korrekt
systembehandling. (2938)

GORI Træterrasse Express

Dyrup Prof Dæk 20

er en specialolie til træterrasser, som er ekstremt hurtigtørrende - kan genbehandles efter kun 1 time. Værktøj kan desuden rengøres i vand. Olien trænger ind i træet
og overfladen fremstår flot uden film med en varm glød. Produktet kan tones i utallige transparente nuancer og det hæmmer belægninger i overfladen. (90522)

er en vandig, dækkende og diffusionsåben træbeskyttelse. Produktet hæmmer belægninger i overfladen og beskytter mod solens UV-stråler. (68820)

GORI Ædeltræ/Lærketræ/Cedertræ
anvendes udvendigt til overfladebeskyttelse af eksotisk træ (mahogni, teak, merbau, nyatoh, lærk m.m.). GORI specialolierne fremhæver træets naturlige nuance og
glød, beskytter mod vejrets påvirkninger og hæmmer angreb af skimmel. Eksotisk
træ skal ikke grundes, da det har en naturlig beskyttelse mod råd og svamp. Lærketræ er en lys træsort, som kan sidestilles med andre lyse træsorter som f.eks. fyr og
gran, og det skal derfor grundes mod råd og svamp. (90515/90516/90517)

* Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
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GORI Professionel Superdækkende

Dyrup Vinduesmaling
er til vinduer og yderdøre på både ind- og udvendige sider. Produktet fylder og
dækker rigtig godt. God vedhæftning også på tidligere behandlede overflader.
Produktet er hurtigtørrende og kan tones i tusindvis af nuancer og giver en flot
malet overflade. (2950)

Dyrup Bådlak
er en urethanalkyd lak til inden- og udendørs brug på hårdttræsoverflader.
Glans ca. 90. (4851)
*A
 ngiven holdbarhed forudsætter korrekt konstruktion, korrekt systembehandling, jævnlig inspektion, en sund og bæredygtig
bund samt overholdelse af påføringsmængde, som angivet på emballagen. Der kan forventes kosmetiske ændringer i form af
falming samt skimmelangreb forårsaget af vejrliget og tætliggende beplantning.
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PPG WOOD FINISH -

INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆ
PPG Wood består af et bredt program af vandige grundere og topcoats af høj kvalitet
til ud- og indvendigt træ. Produkterne har hurtige tørretider og giver et perfekt sprøjteresultat med flot overfladefinish og robuste overflader.

GORI 11 Grunder

Topcoat TE112QO

er et grundings- og imprægneringsmiddel, der beskytter træet mod råd og svamp og
forebygger skimmel. BPD godkendt og CE mærket i henhold til EN-152. (90311-000-15)

er en dækkende akryl topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader
døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Produktet er også vel
egnet til indvendig træværk. Har sprøjtehold op til 300 my. Har rigtig gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har meget hurtig tørretid (genbehandling efter 4
timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 30. Kan skaffes i transparent, men lagerføres ikke.
(355673/348094/105428/105427)

Primer PE 024QO
er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber og hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer).
Velegnet til fyr, gran, mdf og hdf. Hvid. Glans mat. (348045)

Primer PE 025QO
er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber, hurtigtørrende
(genbehandling efter 4 timer) og med nogen spærrende effekt. Velegnet til fyr, gran,
merbau, sipo, mahogni, mdf, hdf, finér og spånplader. Hvid. Glans ca.10. (344334)

Topcoat TE 380QO
er en dækkende vandig topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader
døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Har sprøjtehold op til
300 my. Har gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har hurtig tørretid (gen
behandling efter 6 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 60. Kan skaffes i transparent,
men lagerføres ikke. (324868/324867)

Primer PE 152QO
er en vandig alkydemulsion med rigtig god isolerende effekt. Genbehandling efter 6
timer. Velegnet til ældre gulnede træoverflader (rustikbrædder), knastfyldt fyr og
gran, eg og andre træsorter med risiko for gennemslag af farvestoffer.
Kan tones i alle farver. Glans ca.10. (320566/320564)

Primer PE 020QO (hærder varenr. 255816)
er en 2 K vandig specialgrunder med ekstraordinær isolerende effekt, kan i mange
tilfælde afløse solvent baserede- og syrehærdende grundere. MAL kode 0-1. Nuance
RAL 7035. Glans ca.10. (324772)
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