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BENAR Ädelträolja
BENAR Edeltreolje

Produktbeskrivning

Typ

Väderbeständig olja med UV-filter.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Ger ett oljat utseende.
Produkten har god inträngning och ger ett förstklassigt skydd.

För att behålla utseendet är det viktigt att upprepa behandlingen minst en gång per år. Innehåller UV-filter som 
skyddar träet mot missfärgning och gråning på grund av solljus. Oljan innehåller pigment som ger en svag 
gyllenbrun kulör. Kulören förstärker djupet hos tropiska träslag.

Användningsområde

För uppfräschning av ädla träslag. Rekommenderade användningsområden är först och främst trädgårdsmöbler 
och andra detaljer utav ädelträ.

Tekniskt datablad

0,75 L och 3 LEmballagestorlek

Produktdata

Kulör Svagt gyllenbrun.

VOC för bruksfärdig 
blandning

Flampunkt

Litervikt

Volymtorrhalt

Generisk typ Alkydolja för utomhusbruk.

38 ± 2 volym%

0.87

62 °C

EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 700 g/l. Produkten innehåller max 500 g/
l VOC.

0.89-

Appliceringstekniska data
Anmärkning

Produkten rekommenderas inte till terrassgolv, trappor och andra horisontella ytor. Innehållet i emballage med 
olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång.
Kom ihåg att behandla ändträ.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Skall inte appliceras med spruta.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förtunning

Sträckförmåga (förbrukning) per strykning (m²/l)

Rekommenderad : 10–12.
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Produkt ID: 1542



BENAR Edeltreolje

BENAR Ädelträolja

Tekniskt datablad

1

JOTUN Lacknafta (White Spirit).
Tillsätt inga främmande oljor.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget , luftfuktighet och 
luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:
Luftfuktighet (RH)
Luftens temperatur

50 %
5 °C

50 %
15 °C

50 %
23 °C

48 t 24 tBrukstorr 96 t

15 °C 23 °C

24 t 12 t 6 tDammtorr

Underlagets temperatur 5 °C

Förhållanden under applicering

Bör ej påföras vid risk för dagg.

Bruksanvisning

Förarbete: Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl.
Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt.
Nedbrutet/tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och 
mögeldesinfektion och slipas ned till friskt trä.

Slutstrykning: BENAR Ädelträolja. Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändträ/kapytor 
bör mättas extra noga. Eventuellt överskott av olja som inte suger in i träet 
torkas av då denna behandling skall ge ett oljat utseende. Torka av överskott 
av olja med en luddfri trasa.

Önskas en klarlackad yta kan BENAR Ädelträolja efterbehandlas med 
minimum 4 x Clipper II eller BENAR Blank.

Anmärkning

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Behandlingen bör upprepas minst en gång om året.
BENAR Ädelträolja är en tunnflytande olja som inte bildar någon film på ytan. Det är därför viktigt att träet 
kontinuerligt kontrolleras och underhålls vid behov. Särskilt utsatta är ytor vända mot syd och väst. Det kan 
vara nödvändigt att underhålla ytan flera gånger per år.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg  innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i 
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
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Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data 
utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala 
krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är 
giltig.
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