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Enestående lasur creme til udendørs

Aidol træbeskyttelses-creme er verdens første træbeskyt-
telseslasur på creme basis. Produktet er opbygget om -
kring en speciel olie/vand emulsion og egner sig til alle
udendørs træemner: afdækninger, tagudhæng, have tilbe-
hør, carporte, pergolaer, vinduer, døre, porte mmm.

Aidol træbeskyttelses-creme findes i alle lasurtyper.

Hovedfordelen ligger i de  fremragende forarbejdnings -
egenskaber: Aidol træbeskyttelses-creme erstatter den
traditionelle tynde udgave af lasur, og kan også med sin
creme struktur påføres med lasur pensel.

Da mange lasurer behøver 3-lagsbehandling, er det en
oplagt fordel at benytte Aidol træbeskyttelses-creme i ste-
det. Den komplette vejrbeskyttelse fås i én arbejdsgang.
Afdækning behøves heller ikke, på grund af produktets
creme konsistens.

Aidol TRÆBESKYTTELSES-CREME
enestående lasur creme til udendørsbrug
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Lærk/Pinje Nød

Teak Mahogni

Klar*

* ikke til udendørs
brug i direkte sollys
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hurtigt arbejde
kun en arbejdsgang
trænger dybt ind og
drypper ikke
ingen dråber - afdækning
ikke nødvendig
beskytter mod alger,
blåsplint samt sollys

træbeskyttelses-
creme
kun fra Remmers
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Egenskaber:

� drypper ikke – afdækning unødvendig
� trænger dybt ind og giver den nødvendige mængde i en

arbejdsgang
� optimal overflade og lasurglans
� beskytter mod alger, blåsplint samt sollys
� ingen løbere, ingen trærejsning, efterslibning ikke nød-

vendig
� beskytter mod alger, blåsplint samt sollys

Fordele:
Aidol træbeskyttelses-creme har indbygget beskyttelse
mod blåsplint. Produktet er ikke et gele-middel, men en
ægte creme, med de fortræffelige egenskaber dette medfø-
rer: løber ikke, klatter ikke, trænger dybt ind, giver en glat
overflade ved kun en behandling. På kehlet træ og hårdt-
træ kan man med fordel give 2 lag. En bred lasurpensel
giver et flot resultat. Læs om
testresultater og sikkerhed i det
tekniske datablad.

Anvendelsesområder

� Til udendørs beskyttelse af træ, som ikke har 
jordkontakt, mod blåsplint

� Produktet unikke egenskaber gør, at det er særdeles
velegnet til slutbehandling

Udendørs til:
� træfacader
� tagudhæng
� skodder
� pergolaer
� carporte og porte
� vinduer og døre
� balkoner og gelændere
� trægulve
� pavilloner

Dåse størrelser:
� 0,75 liter
� 2,5 liter
� 5 liter

Forbrug:
� 2,5 liter rækker til ca. 12,5 m2

� Ifølge RAL afprøvninger:
200–250 ml/m2 pr. behandling
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