Träolja V

Vattenavvisande
Linoljebaserad
Ger ett glansfritt vackert resultat
Glöm inte bort att behandla uteplatsen innan du
ställer ut utemöblerna för säsongen. Beckers
Träolja V är en träolja baserad på linolja och är
avsedd för årlig behandling av obehandlat,
tryckimpregnerat eller tidigare behandlat trä
utomhus. När du behandlar trätrallen eller
altanen med Träolja V får du en vattenavvisande
yta som skyddar träet mot uttorkning och
sprickbildning

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur

BINDEMEDEL
Olja
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Förberedelse av ytor
Borsta, slipa och/eller tvätta bort grått, poröst trä samt
smuts. Algbeväxt, möbelangripet och mörknat,
väderslitet trä tvättas med Alg & Mögelmedel. Tvätta
nerifrån och upp. Skölj noga och torka väl.

Applicera
Applicera Träolja V flödigt så länge träet suger. Använd
pensel eller luddfri trasa. Se till att mätta ändträ,
knutpunkter samt skarvar ordentligt. Överskott som
finns kvar efter ca 30 min torkas bort. Produktens åtgång
varierar beroende på träets sugning

När du oljat klart
Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring.
Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Lämplig temperatur för målning är mellan +5°C och
+25°C. Underlaget ska vara torrt vid behandling (max
16% fuktkvot).. Skall ej användas på föremål som kan
komma i direkt kontakt med livsmedel. Rör om i burken
före användning samt då och då under behandling. OBS!
Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda
trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

