
Utgången - Perfekt
Impregneringsolja

Produkten är utgången, ersätts av Primex
Grundolja Plus.

Impregnera dina trärena ytor innan målning för
att få ett slutresultat som varar längre. Perfekt
Impregneringsolja är en flytande impregnerande
grundolja som används för skydd av skarvar,
ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus.
Impregneringsoljan tränger väldigt lätt in i
träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot
vattenupptagning och minskad risk för
sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att
använda Perfekt Impregneringsolja blir träet
dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp.
Gör dig själv en tjänst – använd Perfekt
Impregneringsolja för ett hållbart resultat som
håller din träfasad i gott skick längre.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
2 - 5 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet

BINDEMEDEL
Alkyd

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Effektivt skydd mot röta och blånadsangrepp
Skyddar mot vattenupptagning och ger minskad risk för sprickbildning
Håller träet i gott skick längre
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst
sittande färg och grånat, poröst trä. Se till att underlaget är
torrt.

Applicera
Applicera flödigt så länge träet suger. Används framför allt
på ändträ, skarvar och knutpunkter på fasader, staket,
fönster etc. Åtgång beräknas till ca 5m² /l (motsvarar 180-
220 ml/m² ) beroende på underlagets sugning.
Eventuellt överskott av Beckers Perfekt
Impregneringsolja som inte sugits in i träet inom ca 30
minuter, eller innan ytan torkat till, torkas bort med
luddfri trasa. Behandlat trä kan övermålas efter ca 30
minuter med vattenburna färger och efter 6-8 timmar
med lösningsmedelsburna färger.

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
Rör om väl före användning. Appliceras med pensel, även
doppning av ändträ. Beckers Impregneringsolja ska inte
användas på intakta färgskikt eller laserade ytor.
Behandlat trä skall alltid övermålas. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 

Tänk på att tvätta händerna ordentligt med tvål och
vatten efter avslutat arbete. 

Reg. nr. 5090 

Innehåller vätska. 

Innehåller IPBC och propikonazol. Kan ge upphov till 
allergisk reaktion. 

Förvaras väl tillsluten och frostfritt. 

Batch nr: se tryckt nr på burken. 

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

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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