
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Trämassa: 
Typ:   Träbaserat utfyllningsmaterial, innehåller lösningsmedel. 
Konsistens:   Pastös.                                     
Torrhalt:   ca 48 % 
Hållbarhet:   Minst 4 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring. 
Förpackning 

Artikelnummer Kulör Emballage 

63871 Natur 75 ml tub 

63821 250 gr burk   

63873 Ek 75 ml tub 

63823 250 gr burk 

63875 Teak 75 ml tub 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 
Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa för reparationer och 
fyllning av hål och sprickor i trä.  
 
Efter härdning är den vattenfast och kan skruvas i, sågas, skäras, 
hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas. 
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Produktinformation: 

Snabbtorkande, vattenfast och kan skruvas i 

DANA LIM   

Plastiskt Trä 638 

www.danalim.se 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Reparationsstället ska vara torrt, rent och fettfritt. 
 
Applicering: Trämassan bör inte appliceras i tjockare skikt än ca 1 - 2 mm åt gången. 

 
Applicera trämassa på reparationsstället, gärna något högre än ytan. Efter härdning avlägsnas 
den överflödiga massan. 
 
Vid användning av tub med doseringsspets, ska spetsen skäras av ungefär halvvägs ned så 
att trämassan lätt kan passera genom den. OBS – om inte all trämassa används på en gång 
ska doseringsspetsen tas av och rengöras till senare användning. Tuben stängs med 
skruvlocket. 
 

Torktid: Produkten är sliptorr efter ca 1 – 2 timmar, beroende på skikttjocklek och temperatur. 
 
Efterbehandling: Efter fullständig härdning kan Plastiskt Trä 638 sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, 

poleras och lackeras. 
 
Rengöring: Verktyg rengörs med Förtunning 954 eller aceton. Händer tvättas med tvål och vatten. 
 
 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, vid produktens 

användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE   
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