Elit Træolie

Højeste kvalitet
Vandafvisende og let at vedligeholde
Giver et glansfrit resultat og fremhæver træets egen farve

Hold træterrassen frisk og flot længere. Beckers
Elit Træolie er en olie beregnet til årlig
behandling af al slags ubehandlet,
trykimprægneret eller tidligere olieret træ
udendørs, såsom træbrædder, altaner og
havemøbler. Elit Træolie er af højeste kvalitet,
modvirker udtørring og dannelse af revner samt
gør overfladen vandafvisende og let at
vedligeholde.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
5 - 10 m²/l

VÆRKTØJ
Klud, pensel, svamp

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +10°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 8 timer. Overmalbar efter 16 timer.

BINDEMIDDEL
Olie
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For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer,
og besøg vores hjemmeside.

Forberedelse af overfladen
Vask snavsede overflader. Børst og slib porøst og gammelt
træ væk. Overflader med mos, alger og mug vaskes med
Terassevask eller Alge og Mugmiddel. Vask godt og lad
træet tørre.

Påføring
Påfør Elit Træolie med pensel eller klud så længe træet
suger. Efter ca. 30 min. aftørres overskydende olie med
en klud.
Nuancering: ved behandling af farveblandet Elit Træolie
tilrådes et ekstra lag med farveløs Elit Træolie. Dette er for
at mindske risikoen for, at farvepigment smitter af.

Når du er færdig med at
oliebehandle
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig olie fra
værktøj før rengøring. Olierester skal ikke hældes i afløb,
men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort
emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt
Ryst emballagen godt eller omrør grundigt før og under
anvendelse. Underlag skal være tørt før behandling,
maks. 15% fugtighed. Dette gælder også
trykimprægneret træ, som derfor bør tørre mindst en
sæson, før det oliebehandles. Undgå at oliebehandle
overflader, hvis der er risiko for regn indenfor nærmeste
døgn. Overflader, behandlet med træolie, skal ikke males
eller laseres før efter ca.2 år, efter det er oliebehandlet.
Prøvemal først. Undgå at oliebehandle overflader, der
kommer i direkte kontakt med fødevarer.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.
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OBS! Indeholder linolie. Risiko for selvandtænding.
Brugte klude, tvist m.m. lægges i vand eller afbrændes.

