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Egenskaber og anvendelsesområde 

 
GORI Extend Transparent Træbeskyttelse er en højkvalitets transparent træbeskyttelse, som 
indeholder særlige egenskaber med hensyn til ”Early Rain Resistance” som gør, at 
træbeskyttelsen tåler lette regnskyl blot 30 minutter efter påføring (ved min 23ºC og relativ 
luftfugtighed på 55%. Early Rain Resistance forlænges til en time, ved 5ºC og en relativ 
luftfugtighed på 85%). 
GORI Extend Transparent Træbeskyttelse beskytter effektivt træværk mod regn, sne og UV-
stråling, samt hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint. 
 
Til behandling udendørs af nyt og tidligere behandlet træværk. 
Vinduer og yderdøre kan behandles på både ud- og indvendig side. 
 
Er ikke velegnet til gangarealer samt andet vandretliggende træværk.  
 

 

Teknisk data  

Bindemiddel: 
Tørstof: 
Fortynding:   
Glans v. 60° 
Rengøring af værktøj: 
Påføring: 
 
 
 
Påføringstemperatur: 
 
Ideel temperatur: 
Overfladetemperatur: 
Ideel luftfugtighed: 
Berøringstør: 
Overmalbar: 
Gennemtør: 
 
 
 
Rækkeevne: 
 
 
Standardkulør/baser: 
 
Holdbarhed:  
 
Mal-kode: 
Miljø og sikkerhed: 

Acryl 
Standard: 30 - 32 W/W%.  
Skal ikke fortyndes 
Ca. 25. 
Vand og sæbe 
Pensel. Undgå påføring i direkte sollys 
Anvend aldrig farveløse produkter som afsluttende behandling på 
udendørs træværk. Transparente nuancer vil kunne opleves forskelligt 
afhængigt af bundens beskaffenhed og træsort. 
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 2ºC og den 
relative luftfugtighed under 80%. 
15-25ºC. 
Max: 25ºC. 
40-60%. 
Ca. 30 minutter.  
Ca. 2 timer.  
Ca. 6 timer.  
3-4 uger 
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved 
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.  
 
Ru træ 6-8 m2/l. Høvlet træ 8-10 m2/l afhængig af underlagets 
sugeevne. 
Farveløs base til toning 
 
5 år i uåbnet emballage tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. 
Begrænset holdbarhed efter åbning.  
00–1 
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information. 
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Alment 
- Indholdet omrøres grundigt inden brug. 
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel 
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug 
 

 
Krav til bunden – forbehandling – behandling  

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må 
træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3% 

- Nyt som gammelt og tidligere behandlet træværk rengøres med GORI Fjern Belægninger eller 
Progold træ og facaderens.  

- Synlige belægninger kan bleges med GORI Fjern Belægninger Extra eller fjernes ved slibning. 
- Løstsiddende træfibre og maling fjernes. Overfladen rengøres med Progold Grundrens eller 

GORI Trævask. Der skylles efter med rent vand. 
- Nyt ubehandlet eller barslidt træ grundes med 1x GORI Professional Vandig Træimprægnering 

mod råd og svamp.  
- Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ som grundes ikke mod råd og svamp – se tape prøve 
- Eksotisk træ – er hårdt træ som findes i mange varianter (som fx teak, nyatoh, ipé eller 

mahogni). Eksotisk træ er i sig selv beskyttet mod råd og svamp og skal derfor ikke grundes. 
- 2-3 x GORI Extend Transparent Træbeskyttelse. Påføres med pensel i træets længderetning 

vådt i vådt. 
-  

Tape prøve 
Tjek med tapeprøve om træoverfladen (ny/gammel) er ren, fast og bæredygtig inden 
behandling med træbeskyttelse. Tag 30 cm klar tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de 
sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så 
tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er 
træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok. 

 
Sikkerhed & miljø 

- Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til 
leverandørbrugsanvisningen for produktet 

-  
Gode råd 

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller 
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA). 
 
Vedligeholdelse 

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser. 
- Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks. 
- 1-2 x GORI Extend Transparent Træbeskyttelse efter behov.  

 
Kvalitetssikring og prøvemetoder 

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet 
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA. 
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De 
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt PPG Teknisk 
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger uden for PPG´s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som 
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring 
m.m.  

PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.  


