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Produktbeskrivning Thompsons One Coat Water Seal är en unik mikroemulsion av kisel som tränger in i träet 
och gör det avvisande mot smuts och vatten. Den stärker ytan och motverkar 
sprickbildning och stickor. One Coat Water Seal gör träet rent, ljust-silvergrått med en 
naturligt vacker lyster. Den ljusa ytan växer fram i kontakt med fukt och blir jämn efter 4-
8 veckor på liggande ytor. One Coat Water Seal är UV- beständig och diffusionsöppen. 
Appliceras en andra strykning efter ett år håller skyddet upp till 10 år på trallvirke. Den 
skyddar mot beväxning av grönalger och mögelangrepp. OBS! Ytor i skugga större delen 
av dagen samt buskar och träd nära altanen/ytan gör att grönalger uppkommer lättare 
på dessa ytor. 
 
Med en enda strykning långtidsförseglar och skyddar Thompson’s One Coat Water Seal 
trä, tegel och sten. Kan användas på allt trä, såväl nytt som gammalt, är särskilt lämpligt 
för tryckimpregnerat trä. Passar utmärkt till Banqirai, Cumaro och Lärk. Perfekt till 
utemöbler av teak samt till båtar med teakytor. Fasader av tegel får ett suveränt skydd 
mot frostsprängning utan att förändra ytan. 

 

Teknisk data Kulör Färglös till svagt beige, torkar klar 
 Lukt Svag 
 Brandfarlig Inte brandfarlig 
 Viskositet Flyktig 
   

 

Torktider vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet 
  
Damtorr 2 timmar 

 

Täckning Teoretisk täckförmåga 4 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering. Vid djupt räfflade brädor kan täckningen minska. 
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Förberedelser Se till att ytan som skall behandlas är ren och fri från mögel, alger och ev. annat 
ytbehandlingsmedel som kan förhindra att One Coat Water Seal tränger in. Använd 
lämpligt rengöringsmedel skölj av och låt torka. 

 Det är mycket viktigt att alla rengöringsrester noggrant sköljs bort från trädäcket. 
Använd gärna en ren borste eller svamp, för att underlätta borttagningen av 
rengöringsrester. 

 

Applicering 1. Skaka dunken noga före och under applicering. Späd inte ut lösningen och 
undvik applicering om temperaturen understiger 10°C eller om regn 
väntas innan One Coat Water Seal hinner torka. 

2. Se till att ytan är torr som skall behandlas. Applicera med en pensel, roller 
eller tryckspruta. Lägg på jämnt och flödigt. Låt vätskan dra in i några 
minuter. Gå sedan tillbaka till där det har sugit in och påför på nytt. Arbeta 
in till träet är mättat. Rör om/skaka produkten under applicering. Ytan kan 
beträdas efter 2 timmar eller när ytan är helt torr.. 

3. En andra applicering rekommenderas efter 1 år för bästa möjliga skydd 
och livslängd på trä och trallvirke. 

 

Underhåll Rengör altaner/trallvirke 1-2 gånger per år för att hålla altanen ren och fräsch. 
Använd ett milt rengöringsmedel för trä och en mjuk borste. Skölj av med 
vattenslang. Använd inte högtryckstvätt då det förstör träet. 

 

Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i 
direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla. 

 

Rengöring Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med 
tvål/diskmedel.  Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och 
verktyg innan tvättning.  Flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar 
lämnas till förpackningsåtervinningsstationer. 
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Viktigt Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens 
egenskaper inte bli optimala. 

 Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Det 
slutgiltiga resultatet påverkas av virkets struktur, färg, ådring, porositet typ av sten 
och tegel. 

 Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat 
applicera inte under 10°C. 

 Skydda angränsande ytor från spill och stänk. Skölj av ytor med varmt vatten och 
rengöringsmedel.  

 Ibland kan ”pärl”-effekten inte synas med en gång. Det beror på att skyddet inte 
har vädrats tillräckligt länge. 

 Använd inte på asfalt, syntetiska fibrer, plast eller natur gummi.  
 Använd inte på dammar, tak, stödmurar, underjordiska membran, fukt-membran, 

målade ytor eller där det är risk för positivt vattentryck One Coat Water Seal skall 
endast användas utomhus. 

 

Storlekar Thompson´s One Coat Water Seal finns i 5 liters förpackning.  
 

Artikel nr  Artikel nummer 
 5 liter 38249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt 
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan 
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 

 


