Interiør
Eksteriør

TEAKOLJE

Produktbeskrivelse

TEAKOLJE er en blanding av OWATROL ® OLJE og høykvalitets teakolje for teak og andre eksotiske treslag.
Beskytter og styrker den naturlige skjønnheten i treverket. TEAKOLJE er en dypt penetrerende, klar olje som
gir et rikt varmt utseende til enhver behandlet treoverflate. Kan brukes både inne og ute. TEAKOLJE erstatter
de naturlige tapte oljer i forvitringsprosessen ved utvendig treverk.

Egenskaper

• Beskytter og gir næring til treverket.
• Opprettholder og forbedrer treets naturlige skjønnhet.
• Gir en rik, matt finish.
• Enkel påføring. Utmerket penetrering.
• Ikke filmdannende – ingen avskalling eller flassing.
• Lett å vedlikeholde - Ingen pussing eller stripping.

Bruksområder

• Teak og andre eksotiske treslag.
• Hagemøbler og møbler til innvendig bruk.
• Innvendig og utvendig flater.
• Horisontale og vertikale flater.

Tekniske data

Finish: Matt.
Bindemiddel: Alkyd-Urethane Harpiks.
Løsningsmiddel: Løsemiddel.
Egenvekt (ved 20° C): 0.87 ± 0.05.
Viskositet: Væske.
Tørrstoffinnhold: 40% ± 2.
Antennelighet: Ikke klassifisert som brannfarlig.
Flammepunkt: > 60° C.
Holdbarhet: 2 år i uåpnet emballasje.
Emballasjestørrelse: 0,5L - 1L – 2,5L
Farge: Klar.
Tørketid : - Støvtørr: 24 timer avhengig av temperatur og fuktighet.
- Brukstørr: 48 timer.
VOC: EU grensen for dette produktet (kat. A / f) 700 g / l (2010). Dette produktet inneholder maks 628 g / l.

Påføringsverktøy

Pensel, rulle
Sprøyte: Airless
Hagesprøyte

Påføringspraksis

Brukes som den er, skal ikke tynnes. Rist eller rør grundig før bruk. Dekk til alt du ikke ønsker å behandle,
inkludert planter og busker. Påføres mellom +5°C og +35°C. Gjelder ikke hvis kaldt og/eller vått vær er ventet
innen 24 timer. Arbeid alltid med hele lengder av treverket til en logisk stopp. Vertikale flater bør behandles
fra topp til bunn, stopp aldri påføring midt på en lengde. Må ikke påføres i direkte sollys eller oppvarmede
overflater. Ikke la det tørke mellom strøkene - gjelder TEAKOLJE «vått i vått». Etter sprøytepåføring skal det
alltid etterstrykes med egnet pensel for å forbedre penetrering og gi en jevn dekning.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

& HARDWOOD

Overflaten må være ren, tørr og fri for fett, smuss, mugg og tidligere behandlinger. Ved mugg brukes en løsning med 1:1
blekemiddel/vann. Skrubb løsning på overflaten og la virke i 10 -15 minutter, skyll grundig. Etter stripping og rengjøring, la
treverket tørke 2-3 dager (godt vær) eller inntil den har nådd et fuktighetsinnhold på 18% eller mindre før videre påføring
av finish.
TEAKOLJE kan kun brukes på bare treoverflater/værslitt treverk eller treverk tidligere behandlet med TEAKOLJE. ALLE andre
behandlinger må være fullstendig og grundig fjernet. Om nødvendig, slip overflaten etter rengjøring og/eller stripping
(korning P100).

Nytt treverk

Interiør – Slip treverket med sandpapir korning P100 for å åpne porene, fjern slipestøv og avfett overflaten med rødsprit.
Eksteriør – Følg instruksjoner for innvendig treverk eller behandle overflaten med TREPREP®* og nøytralisere med
NET-TROL®*. Nye treoverflater kan ha en hard skinnende overflate som hindrer maksimal penetrering og heft; å slipe eller
behandle treverket med TREPREP®* fjerner dette og sikrer maksimal utførelse av finish. Iroko, padouk, Keruing:
Se «begrensninger».

Værslitt treverk
(ubehandlet)

Rengjør værslitt treverk med NET-TROL®* for å fjerne løse tre fibre, skitt og andre overflateforurensninger. Hvis treverket er
sterkt forurenset rengjøres dette med TREPREP®* og nøytralisere med NET-TROL®*.

Tidligere oljet overflate

Alle andre oljer må være helt og grundig fjernet med TREPREP®* og nøytralisert med NET-TROL®* før du påfører TEAKOLJE.

Tidligere malte
overflater

Alle tidligere behandlinger må være helt og grundig fjernet med DILUNETT®* og nøytralisert med NET-TROL®* før du påfører
TEAKOLJE.
Andre behandlinger: Kontakt vår tekniske avdeling for ytterligere informasjon og råd.
Merk: Hardwood og eksotiske treslag rike på tanniner dvs. Teak, iroko, Merbau, Eik ... kan mørkne ved bruk av TREPREP®*
og DILUNETT®*, men nøytralisering med NET-TROL®* umiddelbart etter skylling vil lysne og gjenopprette den naturlige
fargen på treverket.

Påføring

Påfør to jevne strøk med TEAKOLJE vått i vått.
Påfør første strøk av TEAKOLJE og la trekke inn i treverket, normalt 15-20 minutter.
Påfør andre strøk og la trekke inn.
Om nødvendig gjenta denne prosedyren inntil treet er mettet dvs. ikke trekker inn mer olje. TEAKOLJE skal ikke bli
berøringtørr eller tørke mellom strøkene. Overflødig TEAKOLJE børstes ut med pensel eller tørkes opp med en lofri klut
15-20 minutter etter siste strøk for å unngå blanke felter. La tørke.
Merk: TEAKOLJE er ikke en overflatebehandling, den skal trekke inn i treverket og ikke ligge på overflaten. TEAKOLJE
beskytter ved å trenge inn i treverket, og gir en rik matt finish.

Dekkevne

Første behandling: 5 til 7 m2 pr.l (2 strøk)
Vedlikehold: 10 til 14 m2 pr.l pr.strøk.
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, type, tekstur, alder og porøsitet av treverket.

Vedlikehold

TEAKOLJE vil gradvis lysne over tid på grunn av eksponering av sol og UV-stråler. Når treverket har fått et uoljet (tørt)
utseende eller en lys grå farge, er det tid for et vedlikeholdsstrøk. Vask overflaten med NET-TROL®*.La tørke. Påfør TEAKOLJE
inntil treet er mettet, det vil vanligvis være tilstrekkelig med ett eller to strøk.

(maling, beis, lakk...)

Restriksjoner

Tanniner og naturlige oljer i treverk som keruing, iroko og padouk hemmer inntrengning og tørk av finisher.
Disse treslagene skal være grundig forbehandlet eller bli værutsatt i 12 måneder før anvendelse av TEAKOLJE.
Kontakt oss for råd om forbehandling.

Rengjøring

Rengjør alle redskaper og utstyr med white-spirit mens de fortsatt er våte. Dersom de tørker, brukes malingsfjerner.
Merk: Eventuelle filler, stålull osv. dynket i TEAKOLJE kan selvantennes om de ikke kastes forskriftsmessig. Kluter, stålull etc.
må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet, vannfylt metallbeholder, før de kastes med husholdningsavfallet.

Oppbevaring

Rester av TEAKOLJE skal overføres til en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.
Må ikke utsettes for frost eller høye temperaturer.

Generelt

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. Owatrol International kan
ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og
informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post; info@owatrol.com eller den lokale Owatrol Agent for landet
ditt. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen. Alle andre Owatrol produkter nevnt i dette dokumentet må
brukes etter anvisningene på etiketten og i det tekniske databladet.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Se HMS-datablad (MSDS) tilgjengelig på www.owatrol.no og tekst på emballasjen.

Utgivelsesdato

Mai 2012.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Preparering
av overflaten

09/12 - RCS Tours 331 998 484

* Samme produsent

Owatrol International Nordic A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

TEAKOLJE er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.no

