Elit Bio Terrassolja

Underhållsintervall på upp till 4 år
Skyddar träet mot sprickbildning, uttorkning och vattenupptagning. Har starkt UV-skydd.
Delvis biobaserad* olja
Elit Bio Terrassolja är en delvis biobaserad
terrassolja med ett starkt UV-skydd som skyddar
träet mot upptag av fukt, smuts och
sprickbildning. Den har ett underhållsintervall
på upp till 4 år. Produkten är lämplig för terrasser
och utemöbler av trä.
* Biobaserat innehåll: 75%, andel av organiskt kol
uppmätt enligt ASTM D6888-18.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 15 m²/l

VERKTYG
Pensel, svamp

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C och +25°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Dammtorr efter några timmar

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Rengör verktygen med vatten och tvål.

BINDEMEDEL

Version 110422

Modifierad alkyd
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor med Beckers Terrasstvätt. Ytor
beväxta med mossa, alger och mögel behandlas med
Beckers Alg & Mögeltvätt. Skölj väl och låt träet torka.
Borsta, slipa bort poröst och grånat trä.

Applicera
Rör om innan och under användning. Applicera 1
strykning Elit Bio Terrassolja med pensel eller målardyna.
Applicera i ett jämnt tag över en brädas hela längd i taget
för att undvika överlappning. Eventuellt överskott som
finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall
torkas bort med trasa.

Skötselråd
Underhållstvätt av trä: Undersök träet och tvätta
möblerna med milt rengöringsmedel. Om träet har börjat
bli grått, tvätta med Beckers Terrasstvätt. Skölj noggrant
med vatten. Ytor som angripits av mögel, alger eller mossa
bör behandlas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Låt träet
torka. Olja in träet enligt våra rekommendationer.

Viktigt

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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Underlaget skall vara torrt vid oljning, max 16% fuktkvot.
Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför
bör torka minst en säsong före målning. Undvik att olja in
ytor vid risk för regn inom det närmaste dygnet. Ytor
oljade med terrassolja bör inte bahandlas med något
annat system från tidigast efter 2 år. Provmåla för att
kontrollera vidhäftningen först. Risk för självantändning.
Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera
timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten
och förslutas väl innan deponering.

