
TEKNISKE DATA REVIDERET 03.13 

Produkttype Gulv og møbel plejemiddel  

Vægtfylde Ca. 1 g/ml 

pH - værdi Ca. 9-10 

 Tørretid v. 23°C / 50% RF Ca. 8 timer 

 Påføring   Pensel  

 Kulør   Hvid 

Emballage størrelse 2,5 – 5L dunke 

Rengøring af værktøj  Vand 

 Opbevaring Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage 

 SIKKERHEDSMÆRKNING  

 Sikkerhedsregler (1993) 00-1 

 Brandfareklasse   Ingen 

 Sundhedsfareklasse  Æstningsfare 

 Miljøfareklasse   Ingen 

 GENEREL SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af 
varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for 

god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. 

Produktbeskrivelse  
Anvendes til træ indendørs. Giver træet et ensartet, hvidskuret og lud-behandlet udseende. Bevarer træets struktur og 
modvirker gulning af træet, så det bevarer sin lyse farve.  
Ved produktionen er der kun anvendt naturligt forekommende råvarer og der er produceret efter de bedst mulige 
bæredygtige produktions principper. Der er ikke tilsat parfume, konserveringsmiddel eller kunstig farve. 
 
Brugsanvisning SkovTrup Pleje Lud: 
Dunken skal omrystes grundig før produktet anvendes.  
Det anbefales at kommer luden i en plastspand og omrøre luden med jævne mellemrum under påføringen. Overflader, 
der skal behandles, skal være helt rene, tørre og fri for snavs og fedt. Påfør luden i et jævnt lag i træets længeretning med 
en pensel. Det er vigtigt at de behandlede flader holdes ”vådt i vådt” for at undgå overgange og skjolder. Når træet er tørt 
anbefales det at slibe let med fint sandpapir for at fjerne fiberrejsning og synlige pigmenter fra overfladen.  
Lad herefter overfladen tørre helt, minimum 8 timer ved stuetemperatur, inden behandlingen afsluttes med sæbe, olie 
eller lak. Ludbehandling alene giver ikke nogen beskyttelse af træet og derfor skal træet altid efterbehandles.  
Skal ikke fortyndes inden brug.  
Trælud kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker under arbejdet samt sikkerhedsbriller.  

Datablad: SkovTrup Pleje – Hvid Lud: 

 ADVARSEL - lud er stærkt ætsende. Brug særligt arbejdstøj, egnede gummihandsker og 
tætluttende beskyttelsesbrille/øjenværn /ansigtsskærm, under anvendelsen.  

Se sikkerhedsdatablad for produktet 


