
 

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS! 

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om.  
För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav 
ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.  
 
I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en 
mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på 
marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan  
du använder den!  
 
Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men  
möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders  
höga förväntningar. 
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Användningsområde:  
Baserad på kinesisk ”tung tree oil”. Professionell djupinträngande träolja  
med mycket högt oljeinnehåll för väderskyddsbehandling av såväl nytt som 
tidigare impregnerat trä, även för exotiska träslag med fet yta. Lämplig för 
såväl första behandling som årligt underhåll av t.ex. trädgårdsmöbler, trall 
virke, fönster och fönsterramar, fasader och snickerier. Även lämplig för  
traditionellt svåra träslag som teak och mahogny i marin miljö, såväl på däck 
som inne i båten. Oljans djupinträngande egenskaper möjliggör också för 
användning inom en rad andra områden, som t.ex. att framhålla lyster på 
klinkers och tegel. Oljan är av hög kvalitet med UV-skydd med långa  
underhålls intervaller. Rekommenderas ej till hårda träslag, till exempel lärk. 
 
Förbehandling:  Underlaget skall vara torrt och väl rengjort. Löst, poröst  
och nedslitet trä avlägsnas genom slipning.  
 
Bruksanvisning: Appliceras med pensel eller med trasa. Oljan appliceras  
utan att flöda tills dess att  underlaget slutar suga upp mer olja. Efter ca 20 
minuter, torka bort eventuellt överskott med ludd fri trasa eller svamp.  
Vid behov upprepas behandlingen efter torkning. OBS! ej lämplig som  
grundolja innan efterföljande övermålning med färg. Åtgång 6-9 m² liter. 
 
Förpackning : Volym 1 000ml levereras i förpackning om 4st 
   Volym 4 000ml levereras i förpackning om 1st 
 
Kulör: Naturell    Artikelnummer: 74018 1 000 ml 
           74020 4 000 ml 
Lagring: 
Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget 
annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. 
Skyddas mot direkt solljus.  
 
Miljö: Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att 
alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen 
av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är  
nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de  
produkterna. 


