
Elite Bio
Terrasseolie

Elite Bio Terrasseolie er en delvist biobaseret*
terrasseolie med stærk UV beskyttelse som
beskytter træet mod fugt, snavs og
revnedannelse. Produktet har op til 4-års
vedligeholdelses-interval og er egnet til
træterrasser. 
*Biobaseret indhold: 75% andel af organisk kul
målt iht. 
ASTM D6866-18.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
5 - 15 m²/l

VÆRKTØJ
Pensel, svamp

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Påføringstemperatur mellem +10°C og +25°C

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Berøringstør efter få timer.

BINDEMIDDEL
Modificerede alkyder

Op til 4 års vedligeholdelses-interval-
Beskytter træet mod revnedannelse, udtørring og vandabsorption.
Delvist biobaseret* olie
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Forberedelse af overfladen
Rengør overfladen med Beckers Terrassevask. Overflader
med mos, skimmel og alger afrenses med egnet
rengøringsmiddel. Skyl overfladen grundigt efter
rengøring og lad træet tørre. Børst og slib overfladen for
at fjerne porøst eller grånet træ.

Vedligehold
Årlig behandling af træ:
Undersøg træets tilstand og vask møbler med mildt
rengøringsmiddel. Hvis træet er blevet gråt afrenses med
Elit Terrassevask. Skylles efterfølgende grundigt med
vand. Overflader angrebet af mos, skimmel og alger skal
afrenses med egnet rengøringsmiddel. Lad træet tørre.
Påfør olien som beskrevet i vores instruktioner.

Vigtigt
Overfladen skal være tør før påføring, max 16%
fugtighed. Undgå at påføre olien ved risiko for regn
indefor 24 timer. Olierede overflader bør ikke behandles
igen de efterfølgende 2 år for at sikre vedhæftning.
OBS: Risiko for selvantændsle. Brugte klude og værktøj
kan udgøre brandrisiko i flere timer efter brug og skal
opbevares i en lukket metalbeholder med vand.

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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