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DEKS OLJE ® D.2

Produktbeskrivelse

DEKS OLJE® D.2 er en lakklignende, tøff, fleksibel og slitesterk finish som forsterker den naturlige skjønnheten
i treverket. Lett å vedlikeholde. Jo flere strøk der påføres av DEKS OLJE® D.2 desto høyere glansfinish.
I motsetning til tradisjonell lakk vil ikke DEKS OLJE® D.2 krakelere eller blære. Grunnet DEKS OLJE® D.1*’s
penetrerende evne vil det ikke sprekke eller flasse slik at vann er i stand til å trenge inn i treverket.

Egenskaper

•
•
•
•
•
•
•

Fleksibel ﬁlm som ikke krakelerer eller ﬂasser.
Høyglans ﬁnish.
Transparent ﬁnish - forsterker den naturlige skjønnheten i treverket.
Langtidsbeskyttelse.
Ingen pussing mellom strøkene.
Enkelt vedlikehold.
Enkel ﬂekkreparasjon, ingen fjerning.

Bruksområder

•
•
•
•
•
•
•

Hardwood og eksotiske treslag - Eik, Valnøtt, Ask, Teak, Ipe, Mahogny, Bangkiari…
Myke tresorter - Furu, gran, lerk…
Nytt eller værslitt treverk.
Eksteriør - Hagemøbler, vinduer og dørrammer, porter...
Interiør - Panel, dører, vinduer...
Marine - Alt over vannlinjen (håndrekker, lister, bord...).
Horisontale og vertikale ﬂater.

Tekniske data

Finish: Blank.
Bindemiddel: Alkyd - Urethane Resin.
Løsemiddel: Løsemiddel.
Viskositet: Flytende.
Spesifikk egenvekt: 0,910 ± 0,05 (20°C).
Fysisk tilstand: Væske.
Tørrstoff innhold: 56 % ± 5.
Flammepunkt: > 60ºC.
Holdbarhet: 2 år i uåpnet original emballasje.
Beholderstørrelse: 1L, 2,5L, 10L.
Farge: Rav.
Tørketid: 12-24 timer mellom strøkene avhengig av temperatur og luftfuktighet.
Brukstørr: 3 dager.
VOC: EU grenseverdi for dette produkt (cat.A/e) 400g/l (2010). Dette produktet inneholder max. 399 g/l.

Påføringsredskap

Pensel, rulle.

Gode arbeidsrutiner

Beskytt alt du ikke ønsker å behandle.
Påføres mellom + 8ºC og + 35ºC.
Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede ﬂater.

Preparering
av overflaten

Nytt treverk
Alt nytt treverk må behandles med DEKS OLJE® D.1*.
Værslitt treverk tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.1*
Overflaten må være tørr, ren og uten andre overflatekontaminanter.
Rens og gjenopprett DEKS OLJE® D.1* som har lysnet til en grå ﬁnish med NET-TROL®* før påføring av
DEKS OLJE® D.2*.
Treverk som er behandlet med DEKS OLJE® D.2
Se vedlikehold.

Påføring

SKAL IKKE TYNNES, BRUKES SLIK DEN ER.
Påfør minimum 6 strøk med DEKS OLJE® D.2 med 12-24 timers tørk mellom strøkene.
Alle strøk må påføres innen 1 måned.
Det er ikke nødvendig å slipe mellom strøkene.
For en ekstra høyglans ﬁnish, slip mellom siste to strøk med papir korning P600.
La DEKS OLJE® D.2 få tørke i 3 dager før båten tas i bruk.

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

HØYGLANS OLJEFINISH

Vask regelmessig med ferskvann for å fjerne salt og skitt.
Områder som er slitt tilbake til DEKS OLJE® D.1:
Puss med Sandpapir korning P320.
Rens slitte områder med NET-TROL®* og la tørke.
Fyll opp med DEKS OLJE® D.1*.
Påfør nødvendige strøk med DEKS OLJE® D.2 for å bringe det tilbake til eksisterende ﬁnish.
Ujevne eller slitte områder:
Slip med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).
Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.
Påfør 2 strøk (minimum) eller mer med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette ﬁnish.
Generelt vedlikehold av hele flaten:
Slip lett med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).
Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.
Påfør 1 eller 2 strøk med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette ﬁnish.

Restriksjoner

DEKS OLJE® D.2 skal kun påføres overflater som er behandlet med DEKS OLJE® D.1*, eller tidligere behandlet
med DEKS OLJE® D.2.
DEKS OLJE® D.2 må ikke påføres i fuktig/vått vær eller sent på dagen når det kan ventes tåke/duggfall da
dette vil kunne medføre mattskjolder.
DEKS OLJE® D.2 er svært glatt når den er våt, og vi vil derfor ikke anbefale den til bruk på gulv utvendig.

Rengjøring

Rens alle redskaper og utstyr med white-spirit mens de fremdeles er våte. Hvis de tørker, brukes malingsfjerner.
Tørk opp søl og renner umiddelbart med en klut dyppet i white-spirit. Skulle DEKS OLJE® D.2 tørke kan den
fjernes med DILUNETT®* malingsfjerner.
Merk: Kluter, stålull osv. som er fuktet med DEKS OLJE® D.2 vil kunne selvantennes om det ikke kastes
forskriftsmessig. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder
før de leveres på mottak for farlig avfall.

Oppbevaring

Rester av DEKS OLJE® D.2 bør helles over i en mindre, lufttett metall- eller glassbeholder.
Unngå frost og høye temperaturer.

Generell
informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL kan
ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere
råd og opplysninger, send epost til info@owatrol.com eller kontakt den lokale OWATROL Agent for ditt land.
Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasjen og teknisk
datablad.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved svelging
må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholder eller etikett.
HMS –datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no

Utstedelsesdato

April 2012.

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

Vedlikehold
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* Samme produsent

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.
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DEKS OLJE® D.2 er et varemerke
fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no

