
Denna träolja är speciellt utvecklad för utomhusbruk på trä, där man vill framhäva träets färg och glöd. Behandlat trä får en vacker 
och fin struktur, samt en yta som är skyddad mot sol, vind och väder. Träoljan är baserad på linolja och kinesisk träolja.
Träoljan ger trämöbler och liknande en naturlig och varm glöd, och kan även användas på fönsterbrädor osv. av massivt trä.

Förbrukning:   8–10 m²/l, beroende på träets typ.
Torktid:    8 timmar – 3 dyn vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Genomhärdad efter 3–5 dygn.
Applicering:   Pensel, svamp eller rulle.
Rengöring:   Vanlig terpentin.
Förvaring:   Svalt, men torrt. Otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:  Inte under +5°C.
Observera:   Oljetrasor bränns eller läggs i vatten efter användning för att undvika självtändning.
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COATING THE FUTURE

Innan träoljan appliceras, måste träet vara rent, torrt och fritt från alger och smuts osv. Vi rekommenderar att missfärgade föremål 
rengörs med
grundrengöringsmedel. Applicera träolja med en pensel, svamp eller rulle. Det bästa resultatet uppnås med en eller två appliceringar.

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

TRÄOLJA – 45 %

VOC:    VOC-MAX: 690 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/f (VB)): 700 g/l

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

UNDERHÅLL
När ytor som har behandlats med träolja blir smutsiga med tiden, ska de tvättas med ljummet vatten med tillsatt sulfo. Skölj sedan 
med rent, ljummet vatten. Eventuell ombehandling med träolja kan utföras vid behov. Om flera spannar ska användas, kan innehållet 
med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet avbryts, bör detta göras i ett hörn. 
 
Kom ihåg att alltid provmåla innan applicering.


