
 

 

 

Baron Terrasseolje 
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Baron Terrasseolje er en høykvalitets treolje som trenger godt inn i treverket og minimerer sjansen for at 

treverket sprekker. Terrasseoljen gjør treverket vannavisende og gir glød til treverket. 

Bruksområde: Baron Terrasseolje brukes utendørs på impregnerte terrasser, møbler og andre 

trekonstruksjoner av gran og furu. 

Forbehandling: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Gammelt eller tidligere behandlet 

underlag vaskes med Absolutt Husvask eller Absolutt Kraftvask, og skylles godt etterpå. Absolutt Terrasserens 

kan brukes dersom du trenger en kraftig rens og bleking av terrassen eller møblene. Husk å skylle godt og la 

treverket tørke. 

Bruk: For å unngå fargeforskjeller, rør godt om før bruk og under prosessen. Påfør 1-2 strøk Baron Terrasseolje, 

avhengig av hvor mye terrasseoljen trekker inn underlaget. Påfør ikke mer olje når treverket er mettet. Fjern 

eventuelt overskudd med en fille. Den er støvtørr etter 8 timer og overmalbar etter 16 timer, og dekker 6-10 

m² pr liter. For gran og furu behandles treverket 1 til 3 ganger årlig, avhengig av beliggenhet. Påføres med rulle 

eller pensel. 
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TEKNISK INFORMASJON: 

Bruksområde: ute 
Bindemiddel: Alkyd 
Glans: - 
Vaskbarhet: Ja 
Brekking: - 
Tynning: White Spirit 
Sprøyteåpning: - 
Rengjøring av verktøy: White Spirit 
Materialforbruk: 6-10 m² pr liter 
Luft/Temperatur ved påføring: Min. 5 °C, max 25 °C 
Anbefalt verktøy: Pensel/Rull 
Støvtørr: 8 timer (23°C 50% RF) 
Overmalbar: 16 timer (23°C 50% RF)  
Gjennomherdet: - 
Lagringstid: 3 år 
Oppbevaring: Frostfritt 
Farge: Hvit 
Brannfarlighet: - 
VOC-kategori: - 
Merkeordning: - 
Densitet: - 
Volum tørrstoff: - 
Viskositet: - 
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Bruksanvisning 

Maling: 

Produktet benyttes til utendørs på impregnerte terrasser, møbler og andre trekonstruksjoner av gran 
og furu. 

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt 
verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra 
bunnen av spannet før du begynner å male. 

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal 
ikke om det er kaldere enn 5 °C.  

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll 
med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende 
middel. Benytt en tett og god pensel som avgir oljen jevnt og jobb fargen godt inn i 
treverket/overflaten. 

 

Etter maling 

Vask verktøyet i White Spirit 

Sett lokket nøye på og lagre tørt og frostfritt. 

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. 
Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. 
Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis 
du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av 
ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Unngå kontakt med huden og øynene. 

Vask og vedlikehold 

Terrassen vaskes med vanlig rengjøringsmiddel for utendørs bruk, f.eks Absolutt Husvask. Hvis 
terrassen skal behandles om igjen anbefales Absolutt Terrasserens som fjerner rester etter gammel olje 
eller beis. 
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