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träolja

PRODUKTTYP Lösningsmedelsburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 741 enligt
MaalausRYL 2012 (FI).

ANVÄNDNING Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv och trädgårdsmöbler utomhus.
Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För värmebehandlat och
tryckimpregnerat trä samt exotiska träslag. Appliceras på ren, torr träyta med pensel,
svamp eller doppning. Skyddar träytor mot fukt, nedsmutsning och som färgad
produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan.
För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL
upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 30 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.

Praktisk färgåtgång Sågat virke
Hyvlat virke

5 - 8 m²/l
8 - 10 m²/l

Densitet Ca 0,85 g/ml

Torktid vid +23°C
- klibbfri
- torr

efter 8 timmar
efter 16 timmar
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av
redskap

Används oförtunnad. Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med
TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).

Glans Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.

Kulörer Färglös, brun, grå och laserande kulörer.

Väderbeständighet Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om
året.

Förpackningsstorlekar Brun 0,9 L, 2,7 L, 9 L
(tillgängligheten varierar landvis) Grå 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Färglös 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill,
sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm.
förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i
vatten rekommenderas också.
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling Rengör ytan som skall behandlas. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med

RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem
torka. Avlägsna lossnande och löst sittande material samt gråträ. För obehandlat trä
rekommenderas grundning med träskydd ur WOODEX-serien.
Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering Produkten omblandas väl utmed kanterna och ända ned till kärlets botten före
användningen.

Under appliceringen måste produkten också omblandas upprepade gånger ända ned till
kärlets botten. Behandla ytan 1 - 2 gånger med pensel, svamp eller doppning. Behandlingen
upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödig olja torkas av.

Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt.
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över
+5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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