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TEvKNISKE DATA: 

Tidligere behandlet underlag: Det er viktig med god 
rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til 
underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt 
treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og 
treverket grunnes med Opus Oljegrunning før påføring av 
1-2 strøk Opus Ultradekk etter behov, eventuelt 3 strøk på 
høvlet treverk.  
 
Øvrig informasjon: Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en 
stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike 
batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og 
fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte 
skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking 
ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt 
eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får 
høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse 
farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på 
brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. 
Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren 
linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot 
senere blæredannelse. Kvister og tidligere 
tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk 
 
Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se 
sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen. 
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l 
(2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC 

VOLUM: 2,7L OG 9L 

BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ TRE 

FUKTINNHOLD I TREVERKET: TØRT (RH< 16 %) 

BINDEMIDDEL: VANNTYNNBAR 
HYBRIDMALING BASERT PÅ 
ALKYDOLJE OG AKRYL 

GLANS: HALVBLANK, 30-40 

DENSITET: Ca.1,25 

TØRRSTOFF: Ca.40 

BREKKING: KAN BREKKES 

FORBRUK: 6-12 m2/L 

PÅFØRING: PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE  

FORTYNNING: VANN 

RENGJØRING AV VERKTØY: VANN 

MINSTE PÅFØRINGSTEMP. : +5°C 

TØRKETID V/23 °C, 50 % RH: STØVTØRR 2 TIMER  
OVERMALBAR 4 TIMER 

LAGRING: TØRT OG FROSTFRITT 

 
Opus Ultradekk er en slitesterk og glansstabil hybridmaling 
som gir ekstra god beskyttelse mot været i et tøft, nordisk 
klima. Malingen har gode tørkeegenskaper som gir 
muligheter for 2 strøk på en dag. Tilsatt ekstra 
filmkonserverende middel mot svertesopp og UV-filter. Opus 
Ultradekk kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt 
eller trykkimpregnert treverk. 
 
Forbehandling: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere 
behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og 
bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker 
stålbørstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. Flater 
som er angrepet av svertesopp behandles med Opus Alge- og 
soppdreper. På høvlet treverk, og andre blanke og harde 
underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping 
for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best 
mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre 
fjernes ved stålbørsting/skraping. Vakuum- og 
dyppimpregnert treverk som kan være voks eller 
silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit. 
 
Ubehandlet treverk: Nytt, fabrikkgrunnet, bart eller 
impregnert treverk skal påføres ett strøk Opus Oljegrunning. 
Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Ultradekk og nytt 
høvlet treverk påføres 3 strøk Opus Ultradekk.  

 

 

 

 

 

 


