
Terrasseolie er specielt udviklet til nybehandling og vedligeholdelse af udendørs terrassebrædder, hvor man ønsker en overflade, 
der er beskyttet mod sol, vejr og vind, samtidig med at man ønsker at  fremhæve træets åretegning og glød. Anvendes på alle former 
for ru eller høvlede terrassebrædder, som i forvejen er grundet eller imprægneret. Terrasseolie fremhæver træets åretegning og gør 
det mere vandafvisende. Den vandafvisende effekt virker ikke kun på overfladen, men også i træets øverste lag. Farvepigmentet 
har ud over den dekorative funktion, også den effekt at det beskytter træet mod solens UV stråler. Indeholder midler mod 
overfladebegroninger.

Inden Terrasseolie påføres skal træet være rent, tørt og fri for alger og smuds mv. Vi anbefaler at misfarvede emner rengøres med 
grundrens. Påfør Terrasseolie med pensel, svamp eller rulle. Det bedste resultat opnås ved 1-2 påføringer. Træfugtigheden på 
behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 %.

Når overflader der er behandlet med Terrasseolie med tiden bliver snavsede, afvaskes disse med lunkent vand tilsat sulfo. Skyl efter 
med rent, lunkent vand. Evt. genbehandling med træolie kan foretages efter behov.
Husk altid at foretage prøveopstrøg.

Rækkeevne:    3-10 m² / ltr.
Tørretid:    Ca. 24 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.    
    Gennemtør efter ca. 1 uge. Kan variere efter træsort.
Påføring:    Pensel, svamp eller rulle. Omrøres grundigt før og under brug. Efter 2 timer aftørres evt.   
    overskydende olie med en tør klud. Må ikke fortyndes.
Rengøring:    Alm. terpentin.
Opbevaring:    Køligt, tørt og frostfrit. Utilgængeligt for børn.
Bemærk:    Olieklude brændes eller druknes i vand efter brug for at undgå selvantændelse.
Arbejdstemp.:    Ikke under +5°C
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COATING THE FUTURE

TERRASSEOLIE

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

VOC:    VOC-MAX: 2,5 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l. 
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