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Förord 
Föreliggande rapport redovisar en genomgång av kunskapsläget rörande missfargning av 
målat trä på grund av s k kvistgulning. Bakgrunden är att man i vissa fall har noterat detta som 
ett ökat problem vid vissa applikationer i träkonstruktioner. Studien har initierats och finan
sierats av forskningskommittén vid Svenskt Trä. 

Denna sammanställning fokuserar mer på den materialvetenskapliga delen och mindre på den 
processtekniska delen. Den materialtekniska bakgrunden är generell och kan ligga som grund 
för generella lösningar medan den processtekniska lösningama är i mycket stor utsträckning 
beroende på enskilda företagens möjligheter. 

Sammanfattning 
Man kan konstatera att det trots att problemen med missfargning och kvistgulning är ett känt 
problem mycket lite har redovisats i den vetenskapliga litteraturen. En stor del av kunskapen 
finns dock som praktiska erfarenheter utan att man för den skull kan förklara iakttagna 
resultat. 

Lösning av problem med missfargning av synliga ytor (omålade eller målade) kan i princip 
inriktas på två huvudlinjer. Tillse att inget eller obetydliga mängder extraktivämnen i trät blir 
rörliga och transporteras t i l l synliga ytor. Tillse att ytbehandling inte släpper igenom extrak
tivämnen som sedan kan missfarga den synliga ytan. 

Det självklara sättet att lösa kvistgulningsproblemen är givetvis att ta bort kvistama men detta 
är inte alltid möjligt. 

Det fortsatta arbetet bör således inriktas på att: 

1. Mer systematiskt identifiera kraven på målade träytor för olika kundsegment för att möj
liggöra differentierade behandlingsmetoder. 

2. Samverka med färgindustrin med erfarenhetsutbyte och hjälp t i l l fårgindustrin för att opti-
mera miljöanpassade ytbehandlingsprodukter utan att för den skull minska på fimktions-
kraven. Kunskap till fårgindustrin om trä och träkomponenters innehåll av t ex extraktiv
ämnen kan medföra bättre produkter med större kompatibilitet mellan farg och trä. 

3. Optimera processvariabler inom träindustrin, t ex ledtider, materialhantering och 
materialval. 



Bakgrund 
Vid övergång från lösningsmedelsbuma ti l l vattenburna fårger har problemen med miss-
färgning på målade träytor på grund av kådflytning och kvistgulning accentuerats, särskilt på 
snickerier som fönster och dörrar. I vissa fall har detta omöjliggjort användande av miljö
mässigt fördelaktigare vattenburna fårger. En del av dessa missfårgningar är mer eller mindre 
jämnt fördelade över den målade träytan medan i andra fall missfårgningen är lokaliserad till 
områden där det finns en övermålad kvist. I vissa fall uppkommer dessa missfårgningar rätt 
snart efter ytbehandling, i vissa fall efter avsevärd tid. 

I början av 1990-talet uppmärksammades problemen med kvistgulning mer konkret i samar
betet mellan träindustrin och fårgtillverkama. Detta sammanföll i tiden med en mer markant 
ökning av användningen av vattenbuma ytbehandlingar. Ofta uppstod diskussioner mellan 
färgleverantörema och träindustrin om graden av kvistgulning respektive hur bra fårgema 
minskade risken för kvistgulning. Ofta ledde det t i l l olösta meningsskiljaktigheter rörande 
fårgemas effektivitet. Träindustrin (fönster- och dörrtillverkama) och fårgindustrin i Sverige 
uppdrog åt Trätek att ta fi'am en testmetod som snabbt kunde bedöma fårgsystemens kådflyt-
nings- och kvistgulningshämmande egenskaper. Denna testmetod har nu blivit en inofficiell 
branschstandard för de nordiska länderna. Den används bl a i P-märkningsreglema för fönster. 
Metoden beskrivs närmare i separat avsnitt. 

Föreliggande redovisning utgör en sammanställning av vad som är publicerat eller eljest känt 
om kvistgulning, i första hand för det svenska träslaget furu men i vissa fall även gällande ut
ländska träslag där resultaten kan överföras t i l l furu som material. 

Kvistgulning 
Fenomenet kvistgulning brukar betecknas inom den engelskspråkiga länderna med begrepp 
som "knot yellowing", "tannin staining" eller "surface discoloration due to knots". Sökningar 
på dessa begrepp på Internet ger dock huvudsakligen träffar på fårgföretagens websidor för 
hjälp t i l l kunder. Den helt övervägande uppfattningen är att dessa fenomen oftast är helt natur
liga och ligger inom ramen för trä som ett "naturligt" material med dess olika egenskaper. 

Man kan konstatera att det finns inte finns särskilt mycket skrivet i den vetenskapliga litte
raturen om kvistgulning. John Boxall vid det engelska byggforskningsinstitutet BRE konsta
terar att: 

''The literature review established that although problems of poor performance over knots 
was a major cause of dissatisfaction, little work had been published either on the problem of 
disfigurement of paints by extractive staining, or their disruption by resin exudation'' (Boxall 
& Derbyshire 2000). 

BRE genomförde under 1990-talet omfattande undersökningar av möjliga metoder för minsk
ning av missfårgning vid kvistar. De konstaterar att i de alha flesta fall var missfårgningen 
mindre med användande av lösningsmedelsbuma fårger än vad den var med vattenbuma 
färger. Ingen av det stora antalet testade fårgema lyckades förhindra kvistgulning. Man kon
staterar vidare att för en och samma typ formulering ser man olika resultat. Detta tolkas som 
att fomiuleringen av produkterna är kritisk där små variationer i sammansättningen kan få 
stora skillnader i effektivitet. Man konstaterar vidare att "products based on acrylic, epoxy 



and polyurthane resins" uppvisade den bästa resultatet men att skillnader inom varje grupp 
kunde vara stor. Detta gör att det ändå är svårt att urskilja "best in test". 

I några monografier rörande färgfilmsdefekter finns beskrivningar av fenomenen "tannin 
staining" och "knot yellowing". Se t ex. Hess's Paint Film Defects. 

Påverkansfaktorer 
Beständigheten gentemot en viss skadligt fenomen är summan av olika påverkan från olika 
påverkansfaktorer. I olika konstruktioner och vid olika tidpunkter kan olika påverkansfaktorer 
vara mer eller mindre dominerande. 

Ett vetenskapligt sätt att bestämma de olika påverkansfaktorema är att kombinera kunskap 
från olika erfarenheter såsom 

- Materialvetenskap 
- Praktisk erfarenhet 
- Accelererade försök under kontrollerade förhållanden 
- Naturlig åldringsförsök under kontrollerade förhållanden 

I det följande kommer att redovisas kunskaper utifrån ett materialvetenskapligt synsätt för 
följande påverkansfaktorer: 

- Trämaterialet 
- Ytbehandlingen 
- Klimatfaktorer 

Trämaterialet 
Träslag 
Våra industriellt använda barrträslag, furu och gran, uppvisar i större eller mindre grad ten
denser t i l l missfärgning efter ytbehandling. De vanliga barrträslagen innehåller naturliga 
hartser i kvistar och kådlåpor. Dessa hartser består av komplexa blandningar av organiska 
föreningar. En del av dessa organiska föreningar kan under inverkan av värme (vid t ex tork
ning eller lagring) härda ut (=polymerisera) t i l l större molekyler vilket innebär att de blir 
mindre benägna att transporteras i trämaterialet. För ett och samma träslag kan mängden och 
karaktären av dessa organiska föreningar variera avsevärt och därigenom ge upphov till olika 
resultat i olika applikationer vilket gör att det inte alltid är lätt att ge säkra generella svar på ett 
problem. 

Kvistar 
Kvistar är givetvis den potentiella källan för missfärgning av ytbehandlade träsnickerier. 
Barrved innehåller höga halter av harts och andra kemiska föreningar som endera är färgade 
eller som kan bli färgade när de utsätts för ljus, i huvudsak ultraviolett ljus. Detta beror på att 
vissa, i sig ofargade, kemiska föreningar kan undergå kemiska reaktioner vid belysning med 
UV-ljus. Därvid uppkommer färgade ("kromofora") grupper i molekylen som i sin tur ger 
uppkomst av kemiska ämnen som under vissa fall kan ge upphov till en missfärgning av ytan. 



Torkning, torktid 
Trätorkningens betydelse for missfärgnings- och kvistgulningstendens har studerats av bl a 
Nussbaum (2002) och Terziev och Ekstedt (1997). Nussbaum konstaterar att torktemperaturen 
har effekt på missfargningen. En svag ökning av missfärgning observerades när torktempera
turen ökade från 50° t i l l 60-70°. Terziev och Ekstedt konstaterar att typ av ytbehandling hade 
större effekt på missfärgningen jämfört med om trämaterialet är brädgårdstorkat eller "kiln-
dried". 

Hantering 
Det förekommer spekulationer huruvida ytbehandlingen bör appliceras direkt efter profilering 
eller sågning. Vid Trätek genomfördes en undersökning där missfärgningen studerades som 
funktion av hur länge träytan stod obehandlad innan ytbehandling. Efter ytbehandlingen ut
sattes de ytbehandlade provbitama for exponering. Som framgår av Figur 1 blev missfärg
ningen avsevärd om man målade direkt efter bearbetningen (sågning, profilering). Om man i 
stället väntade i två veckor innan ytbehandling blev missfargningen avsevärt mindre. Efter 
10 veckors väntetid mellan träbearbetningen och ytbehandlingen var missfärgningen (AE) 
endast 1/6-del av vad den var vid målning direkt efter träbearbetningen. 

Kvistgulningstest, inverkan av lagringstiden före målning pä kvistgulningen 
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Figur 1. Grad av missfärgning på kvistar beroende på tid mellan träytans bearbetning och 
målning. (Trätek-undersökning) 

En liknande undersökning har utförts av Peter Svane vid Coating Consultancy, Taastrup, 
Danmark. 

Efter utsågning av provbitar ytbehandlades dessa efter 1 timme, 1 dygn respektive 8 dygn. 
Därefter utsattes respektive paneler for likartad exponering. Det framgår klart att vid 
ytbehandling direkt efter profilering blir missfärgning efter kvistar avsevärd (AE =12.2). 



Väntade man i 8 dagar innan ytbehandling erhöll man en avsevärt mindre missfärgning (AE 
=5.0). 

Middeltal 

Figur 2. Grad av missjargning på kvistar beroende på tid mellan träytans bearbetning och 
målning. (Dansk undersökning) 

Man kan således konstatera att hanteringstiden mellan träbearbetningen och ytbehandlingen 
har stor betydelse för kvistgulningstendensen. 

Ytbehandlingen 

Färgtyp, färgsammansättning 
Det är en genomgående uppfatming att användning av vattenburna ytbehandlingar i allmänhet 
oftare skapar problem med missfärgning än användning av lösningsmedelsbuma produkter. I 
vattenbuma ytbehandlingar ingår förutom vatten som spädningsmedel även vattenlösliga gly-
koler och/eller glykoletrar. Dessa ämnen har löslighetsegenskaper som gör att de har förmåga 
att lösa extraktivämnen som i sig inte är vattenlösliga. Dessa tillsatser är nödvändiga för 
färgemas reologiska egenskaper och optimala torkegenskaper. Omfattande forskning och ut
veckling pågår dock hos färgföretagen och deras bindemedelsleverantörer för att om möjligt 
förbättra de vattenbuma färgemas egenskaper, speciellt deras barriäregenskaper gentemot 
missfärgning och kvistgulning. Detta är ett stort område där det krävs en god kunskap i trä
kemi och kunskap i färgformuleringsteknik för att få optimala egenskaper på färgproduktema. 

V i ser en ökning i resurser från färgföretagens sida för att komma fi-am ti l l bättre verkande 
färger. En god inblick i utvecklingen och utvecklingstendensema har presenterats av Dr 
Derrick Twene, Akzo Nobel Resins (2002). Ett problem med vattenbuma färger är deras 
relaUvt "öppna" stmkmr och relativt höga permeabilitet. Detta leder till försämrade barriär
egenskaper. Genom att tvärbinda bindemedelsmolekylema i färgen under torkprocessen 
uppnås ett väsentligt "tätare" färgskikt som är mindre genomträngligt för missfärgande 
extraktivämnen från kvistar. Nackdelen är dock att det i vissa fall kan ha en negativ inverkan 
på färgsystemens fuktdynamik. Optimering av system där dessa motverkande faktorer skall 
balanseras är inte lätt. Forskning pågår. Viktigt i detta fall är dock att lägga fast de fuktdyna-



miska krav som måste ställas på färgen för att inte träkonstruktionen skall fallera. Dessa krav 
får sedan ligga till grund för till vilken grad man kan göra färgerna tillräckligt täta för att 
förhindra kvistgulning. 

Man kan konstatera att det förekommer i litteraturen och i patentskrifter olika lösningar på 
problemet med missfärgning och kvistgulning. De flesta av dessa patent bygger på att man 
gör bindemedlen i färgerna "tätare" genom att polymerisera bindemedelsmolekylema med 
olika kemikalier av typen epoxy-eller isocyanatinnehållande ämnen. Dessa lösningar är dock 
inte helt önskvärda då de använda kemikalierna inte alltid uppfyller svenska miljö- och/eller 
arbetsmiljöbestämmelser. 

En färgtyp som uppvisar stor effekt att förhindra missfärgning och kvistgulning är s k alumi
nium primers. Dessa lösningsmedelsbuma färger, ofta baserade på alkyd som bindemedel, 
innehåller aluminium-flakes som pigment. Dessa "flakes" fungerar som tätpackade skivor likt 
takspån. Därigenom erhåller man en mycket god tätning mot materialtransport genom färg
skiktet. Denna typ av färg bör utvärderas vidare som god ersättare för äldre tiders effektiva 
men industriellt svårhanterliga shellac-behandling. 

Ett uppmärksammat problem är att vissa extraktivämnen från trä kan interferera med färger
nas torkning och/eller härdning. Detta medför att situationer kan uppkomma där tidigare fullt 
fiingerande ytbehandlingar plötsligt fallerar trots att man antar att träråvaran är densamma. 
Problemen kan härröra från det faktum att råvaran har ett annat ursprung men ändå motsvarar 
de ordinarie specifikationerna för aktuell träråvara. 

Klimatfaktorer 

Temperatur 
Temperaturen har visat sig vara en väsentlig klimatfaktor vid utveckling av kvistgulning. Med 
högre temperatur minskar viskositeten för träets hartser och extraktivämnen. Detta medför en 
större rörlighet av dessa ämnen och de far en större sannolikhet att transporteras till ytor. Man 
kan därför förvänta sig mer kvistgulning på mörka kulörer vid utomhusanvändning. Denna 
missfärgning kompenseras dock att den mörka kulören döljer missfärgningen mer än var ljusa 
kulörer förmår. 

Fuktighet 
Fuktrörelser har visat sig ha en stor betydelse för transport av extraktivämnen i trä. Detta gör 
sig gällande både initialt vid trätorkningen och senare under bruksskedet. Vattenlösliga 
extraktivämnen kan givetvis lösas i fukt och vatten och transporteras till ytor vid torkning. 
Även icke vattenlösliga extraktivämnen kan transporteras med fuktrörelser genom s k co-
destillation. Detta fenomen är inte särskilt studerat på trä men mer undersökt för andra poly-
mera material. 



Standardmetoder för bedömning av missfårgning och 
kvistgulning på utomhussnickerier 
En standardmetod för bestämning har tagits fram av Trätek och finns beskriven i Ekstedt J, 
"Bestämning av missfårgning av kvistar - Determination of discolouration of paints on wood 
due to resin exudation from knots". Trätek Rapport P 0006009. 

Metoden har använts under en stor del av 1990-talet av trä- och färgindustrin. Som bilaga 1 
och 2 bifogas broschyrer (Larco Info, June 2000) från en dansk fårgtillverkare hur standard
metoden kan användas i utvecklingsarbete. 

Metoden bygger på en accelererad åldring av j^behandlade testpaneler med kvist. Beroende 
på färgsystemens kådflytnings- och gulningshämmande egenskaper kommer testytan vid 
kvisten att missfärgas mer eller mindre. Denna missfårgning mäts instrumentelit med hjälp av 
standardiserade fargmätningsinstmment. Man mäter skillnaden i kulör mellan färgen på 
kvisten och fårgen bredvid kvisten. Skillnaden uttrycks i ett s k AE-värde. Genom att under
söka hur stor skillnad i gulhet som kan accepteras av konsumenter kan ett max-värde på AE 
fastställas. Man kan åsätta ett maxvärde för olika produkter, exvis fönster, dörrar, fasader som 
ett kvalitetsmått. För fönster har man i den svenska fönsterindustrin och fårgindustrin i stort 
sätt enats om att AE-värde för en fönsterfårg skall understiga värdet 2 (två) för att vara accep
tabel för fönsterindustrin. Ett problem har tidigare varit att de mer miljöanpassade ytbehand-
lingama har haft svårt att komma under AE=2. 

I den europeiska standardiseringskommitéen CEN TC 139/WG 2 "Coating materials and 
coating systems for exterior wood" togs ett beslut 1999-10-15(CEN/TC 139 doc N 463) att 
införa en testmetod för bedömning av missfårgning på målade träytor (Assessment of knot and 
tannin stain resistance of wood coatings) i europastandarden EN 927. Arbetet uppdrogs åt TC 
139/WG 2 att ta fram standarden. Vid dess möte 1999-10-13 och 2000-05-11-12 beslöts att 
som underlag för den kommande standarden utgå från Träteks kvistgulningsstandard med 
vissa modifieringar. Det praktiska arbetet uppdrogs åt en arbetsgmpp bestående av represen
tanter från England (BRE), Holland (Akzo Nobel), Finland (VTT), Danmark (Largo A/S), 
Schweiz (EMPA) och Sverige (Trätek), med Trätek som koordinator. 

Detta arbete har nu framskridit t i l l det stadium att en "draft" t i l l EN standard har tagits fram 
och diskuterats i TC 139/WG 2. Ett slutgiltigt förslag skall förehgga under hösten 2003. 
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Slutsatser 
Man kan konstatera att det trots att problemen med missfärgning och kvistgulning är ett känt 
problem mycket lite har redovisats i den vetenskapliga litteraturen. En stor del av kunskapen 
finns dock som praktiska erfarenheter utan att man for den skull kan förklara iakttagna 
resultat. 

Lösning av problem med missfärgning av synliga ytor (omålade eller målade) kan i princip 
inriktas på två huvudlinjer: 

1. Tillse att inget eller obetydliga mängder extraktivämnen i trät blir rörliga och transporteras 
ti l l synliga ytor. 

2. Tillse att ytbehandling inte släpper igenom extraktivämnen som sedan kan missfarga den 
synliga ytan. 

Det självklara sättet att lösa kvistgulningsproblemen är givetvis att ta bort kvistarna men detta 
är inte alltid möjligt. 

Det fortsatta arbetet bör således inriktas på att: 

1. Mer systematiskt identifiera kraven på målade träytor for olika kundsegment for att 
möjliggöra differentierade behandlingsmetoder. 

2. Samverka med färgindustrin med erfarenhetsutbyte och hjälp t i l l fargindustrin for att opti-
mera miljöanpassade ytbehandlingsprodukter utan att for den skull minska på funktions
kraven. Kunskap ti l l färgindustrin om trä och träkomponenters innehåll av t ex extrak
tivämnen kan medföra bättre produkter med större kompatibilitet mellan färg och trä. 

3. Optimera processvariabler inom träindustrin, t ex ledtider, materialhantering och 
materialval. 
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No more complaints 
on resin staining 
After teething troubles with resin staining in the beginning, 
factory-finished windows have proved to be a real success 
story for Howarth Windows & Doors Ltd. 

The results of some 12 months of use, 
by Howarth in the UK, of our new DK-
2 Base Inhibitor have proved to be 
every bit as good as those achieved in 
earlier lab-tests at Trätek in Stock
holm. The level of resin stains over 
knots on newly-painted white win
dows has been sufficiently reduced to 
virtually eliminate complaints. (See 
Larcolnfo June 2000) 

There were very few complaints 
arising from knot staining after 
Howarth introduced Larco's DK-2 
Base Inhibitor in their finishing pro
cess. Prior to this, Howarth had been 
receiving complaints arising from 
knot staining in a high proportion of 
their orders. Howarth is now reaping 
the benefit of this marked decrease in 
terms of both profits and customer 
satisfaction - and above all in terms 
of increased orders from both existing 
and new customers. 

Knot staining is a particularly ser
ious problem in the U K and the Scan
dinavian countries where windows 
are traditionally made of solid wood 
without cutting away knots. This 
means there is a pressing need for an 
effective resin staining inhibitor. 

1998 1999 2000 2001 2002 

Production at Howarth of factory-jinished 
windows is booming. Every year since 
1998, the capacity has been exploited to the 
full. 

Production capacity 
to be doubled 
The direct consequence of this 
success is that Howarth's order book 
for factory-finished windows is very 
strong and increasing. Howarth is 
therefore planning to double produc
tion capacity within the next 12 
months. 

A difficult start 
In 1997, Howarth decided to factory 
finish its wooden windows. This was 
not then - and still is not - the custom 
in the UK where, by and large, xx % 
of the market is covered by upvc 
windows and the remaining xx % are 
factory-primed wooden windows 
which are given their final coats on 
site. This process means that it is 
difficult to allocate the responsibility 
for such problems as resin stains. And 
there were resin-staining problems. 
But the parties involved could just 
pass the buck. With the introduction 
some 20 years ago of upvc windows, 
the demands of the market changed. 
What was wanted now was lovely, 
white, maintenance-free windows. 

Howarth tool^ over the 
responsibility 
Howarth Windows & Doors Ltd. 
spotted that, doing the factory finish
ing themselves, was the best way of 
offering a better product than both 
UPVC windows and factory-primed 
wooden windows. The element of 
control that flowed from the move 
towards fiilly finished windows, in 

Fabrikschef Mick Toner udtaler: »Siden 
sidste sommer. hvor vi begyndte at anvende 
Larco's DK-2 spcerreprimer, er vores mare-
ridt ophert, og vi har ikke siden modtaget 
reklamationerpga. misfarvningpå knaster.« 

optimum factory conditions, also 
brought with it a new responsibility. 

The process of starting up factory 
finishing of windows inevitably 
involves changes and adaptations to 
existing production procedures and 
habits. Using a combination of con
sistent decisions and good prepar
ation, Howarth was able to deliver, 
with impressive speed, beautifijlly 
made factory-finished windows, and 
the market for its part responded 
quickly with rapidly increased orders. 

The struggle with Icnot 
staining 
As specialists in factory-finished 
windows we were able to alert 
Howarth to the risk of resin staining 
over knots. Prior to the launch of its 
factory-finished windows, Howarth 
did also produce manuals on correct 
maintenance, accompanied by the 
appropriate maintenance kits, so that 
the windows could be renovated 
quickly and easily and any staining 
over knots remedied. However, these 
solutions were in the long term 
unsatisfactory and the number of 
complaints arising from resin stains 



Manufacturer of professional coating systems L A R C D INFO 

Mangier 

over knots rose to unacceptable levels 
in terms of time taken up on com
plaints and the cost of repairs, not to 
mention the more serious loss of 
customers. 

It was therefore absolutely vital to 
find a solution, which would limit the 
staining problem, so as to avoid com
plaints and dissatisfied customers. 

There was definitely a market for 
Howarth's new improved product -
provided that the knot-staining 

problem was solved. 
As long-established specialist 

producers of coating systems for 
timber window and doors, we had 
found, that the knot staining issue 
was just as significant a problem for 
Larco as for our customers. We had 
been working for several years to 
pinpoint the causes of the problem 
and to come up with a solution. Much 
inspired by Howarth, we intensified 
our endeavours and tested potential 

solutions in collaboration with the 
impartial "Trätek, Institute of Wood 
Technology & Research" in Stock
holm, where a test method had been 
developed specifically for knot 
staining. 

The final solution to the resin 
problem was, as has been said, 
Larco's DK-2 Base Inhibitor, which 
was shown by several tests to meet 
Trätek's defined requirements. 

Wooden windows win 
market share 
Growing environmental awareness 
has led to increased demand for 
wooden windows. More and more 
people also find that ft-om a purely 
aesthetic point of view wooden 
windows are the best choice. This 
clear preference for wooden windows, 
combined with the superb quality of 
the factory-finishing now available, 
means that more and more people 
choose wooden windows. 

This is also clear ft-om the trends 
in market share for wooden windows 
on the British market. 
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How the optimum inhibiting "system" looks 
In 1998, only approx. lo % of new wooden windows 
and doors were factory finished. If we could get to grips 
with the knot-staining problem we would eliminate a 
significant obstacle, which stood in the way of factory 
finishing of all wooden windows and doors. 

The Base Inhibitor was launched in the summer of 
2000 and the system was introduced in Howarth's 
production in August 2000. The inhibitor system 
quickly proved to be a real "confidence booster", with a 
strong positive effect as evidenced by new customers, 
increased repeat purchases and not least the absence of 
complaints - all in all, a vast improvement in customer 
satisfaction. 

DK-2 Base Inhibitor is not a traditional inhibiting 
primer which, by means of different shelly pigments, 
creates a barrier which normally only has a limited 
effect on the staining by resin. When, immediately after 
the application of the primer, the staining constituents of 
the resin migrates into the Base Inhibitor film, they are 
immediately influenced by chemically active ingredients 
in the inhibitor, which also encapsulates and 

Binds the staining constituents of the resin into the 
inhibitor film itself This means that the subsequent 
migration into the topcoat, when it is applied, is nil or 
marginal only. 
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At last a base paint inhibitor 
against resin staining 

Trätek test 
of DK2 Base 
Paint Inhibitor 
Type 123 

June 2000 

As a window manufacturer, you 
know the problems which arise 
when discoloration from knots 
makes your otherwise satisfied 
customers unhappy. You will 
probably also recognise the many 
times you have had to waste time 
and money remedying stains from 
knots - even though you were 
not responsible for the problem. 

It doesn't have to be like 
that any more. Larco's new Base 
Paint Inhibitor meets Trätek's 
acceptance limit for resin stain
ing of AE < 2, which means that 
resin staining may not be 100% 
removed, but it is reduced to a 
level where it no longer is a 
problem. 

Proven efficacy. 
Larco's new product is called 
DK-2 Base Paint Inhibitor Type 
123 (for spraying) or Type 125 
(for dipping/flow-coating) and, 
unlike current traditional produ
cts on the market, it is able to in
hibit resin staining. The efficacy 
of DK-2 Base Paint Inhibitor has 
been proven by tests at Trätek 
(The Swedish Institute of Wood 
Technology in Stockholm, which 
has many years' experience to 
show that the 'Trätek L 
9503014' test method gives a re
alistic picture of the effects in 
practice of the products tested. 

Testing of DK-2 Base Paint 
Inhibitor was carried out by 

Trätek on knotty panels speci
ally selected by Trätek. As refer
ences, Larco, at the same time, 
tested a well known American 
phenolic resin-based knotting 
sealer as well as panels treated 
with the traditional system 
without special staining treat
ment. The American knotting 
is recognised as being more 
effective against resin staining 
than, for example, ordinary 
shellac. 

The efficacy of a water-borne finishing system comprising the DK-2 Base Inhibitor Type 123 (A) in comparison 
with panels knot treated with a phenolic resin based knot sealer (B) as well as with panels finished with a traditio
nal finishing system (C) e.g. with no particular inhibiting treatment. All three variables are exposed at the Swedish 
Institute of Wood Technology (Trätek) according to the test standard Trätek L-9503114 "Knot Staining". 
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Calculation of AE 
In Trätek's test method, discoloration at knots is 
measured by spectrophotometer. This compares 

the degree of resin staining (discoloration) com
pared with areas with no staining. The difference 
is expressed as a AE value. 

Facts and results 
of Tratek's resin test 
As shown in the diagram, DK-2 
Base Paint Inhibitor performs 
especially well. The mean colour 

must not exceed AE = 2. This 
means very slight discoloration, 
which can only be noticed 
close up. 

DK-2 Base Paint Inhibitor can 
deviation on the panels exposed therefore help you avoid the 

complaints which follow when 
your otherwise satisfied custo
mers are unhappy with resin 
staining and at the same time 
save you time and money. 

Efficacy of DK-2 Base Paint Inhibitor on resin staining. 
Tested at Trätek, Sweden. Trätek report 12116/2000-04-28 

01 — ^ 
Reference 
(no treatment) 

American 

knotting 

08 — o — 
Larco's DK-2 
Type 125 

Larco's DK-2 
Type 123 

Acceptance 
level 

3 4 
Panel Sytem (spruce) 

Average 

Why resin causes discoloration. 
Timber contains certain extracts which vary 
from variety to variety. These extracts are for 
eign substances and occur as non-structural 
components in the cell voids between the cell 
walls. They are thus not integral to the timber 
structure itself. 

Knots have a particularly high content of 
these extracts, i.e. 24-43% compared with up to 
10% outside the area of the knot. When timber 
is coated, e.g. with traditional water-based 
paints, some of the small amounts of solvents 

which are found even in water-based paints 
dissolve and mobilise some phenolic compo
nents of the resin. These immediately migrate 
into the paint film as a clear, colourless liquid, 
which then turns brown under the influence of 
UV light. The degree of resin staining depends 
on the condition, concentration and type of con
tents of the resin. Impregnation with organic 
solvents based preservatives may increase the 
degree of resin staining, especially i f not pro
perly dry when the paint finishing takes place. 
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