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P R O F E S S I O N A L

NO:

Skipsdekk utsettes for store belastninger og det
anbefales at nating, særlig av større områder, gjøres av
fagfolk. Det finnes flere sorter dekksplank, der teak er
det mest brukte (teak er et fett treslag som natemasse i
utgangspunktet hefter dårlig på), og bredde og tykkelse
på dekksplanken, samt fugebredden, varierer. TEC7 er
ingen dedikert natemasse, men kan allikevel vanligvis
brukes til nating der det holder med en fleksibilitet på
12,5 %. Nødvendige tester må utføres på forhånd og
forarbeidet må gjøres grundig bl.a. ved at det legges
bunnfyllingslist/natetape i bunn og sidene grunnes.
Relekta AS anbefaler ingen konkrete metoder og
fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med feil eller
reklamasjoner ved nating av skipsdekk.

SE:

Skeppsdäck utsätts för stora belastningar och det
rekommenderas att nåtning, speciellt av större ytor,
utförs av proffs. Det finns flera sorters däckplank, där
teak är mest använd (teak är en fet trätyp som nåtmassa
normalt fäster dåligt på), och bredd och tjocklek på
däcksplanken, samt fogbredden, varierar. TEC7 är ingen
specialtillverkad notmassa, men kan ändå vanligtvis
användas till nåting där det räcker med en flexibilitet
på 12,5 %. Tillräckliga testar måste utföras i förväg
och förarbetet måste göras grundligt bl.a. genom att
bottningslist/nåttejp läggs i botten och nåtsidorna
primas. Relekta AS rekomenderar ingen konkret metod
och frånskriver sig allt ansvar i händelse med reklamationer
eller fel som kan uppstå vid nåting av skeppsdäck.

Produktene i Tec7-serien gjør bygging,
reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er
universelle og har så høy kvalitet at de leveres
med 5 forskjellige garantier og forsikringer.
Tec7-produktene brukes av både private og
profesjonelle håndverkere og selges gjennom
byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og ELforhandlere over hele landet.

Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är
universella och har så hög kvalitet att de levereras
med 5 olika garantier och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
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