Bruksanvisning

Träolja Utomhus
225
Användningsområde:
Ekologisk grundning för sugande, ej mekanisk utsatta
träytor, såsom fasad,fönster, dörrar, staket, spaljeér m.m.
utomhus och i våtutrymmen. Slutbehandlas med
LEINOS Trälasyr 260, Oljefärg 840 eller Fasadfärg 850.
Förarbete:
Underlaget måste vara torrt, fast, rent och fett- och
dammfritt. Beroende på träslag och önskad inträngning
kan ytorna slipas med sandpapper, korn 100 -180,
i ﬁberriktning.
Applicering:
Genom strykning, sprutning, rollning eller doppning vid
över 15°C.

1 Lägg oljan ﬂödigt på ytan.
2 Efter 20 minuter fördelas oljan och mera olja läggs på
ev. torra ställen.

3 Efter ytterligare 20-30 minuter bör man torka bort all
överﬂödig olja med en torr trasa, för att undvika en
ojämn, kladdig yta och för att uppnå en bra
genomhärdning av oljan.

4 Låt torka i 16-24 timmar och upprepa behandlingen
tills underlaget inte suger in mera olja.

Efterbehandling:
Beroende på önskad yta med LEINOS Trälasyr 260,
Oljefärg 840 eller Fasadfärg 850.
Åtgång:
Ca. 60-80 ml/m2 per behandling. Kan avvika vid vissa
underlag. Vid normalt sugande underlag krävs vanligen
1-3 behandlingar med en sammanlagd åtgång på
80- 180 ml/m2.

Tekniska egenskaper:
Djupimpregnering av högsta
kvalitet. Tränger in mycket djupt. Förblir elastisk.
låter ytan andas.
Färgton:
Transparent, svagt gulaktig. ljusa
underlag mörknar lite under tork tiden. Beroende
på träslag kan ådringen framträda mycket tydligt.
Sammansättning:
Torkande, vegetabiliska oljor,
bentonit, zinkoxid, isoparaﬃner och sickativ fritt
från bly.
Torktid:
(23°C, 50% RF) 16-24 timmar. Denna färg innehåller
naturliga, torkande oljor och behöver mycket frisk luft.
Sörjdärför för god ventilation, t ex med hjälp av ﬂäkt,
annars kan luktuppstå!
Förvaring:
Väl försluten, torrt och svalt.
Säkerhetsrekommendationer:
Produkten är
brännbar. Håll den borta från antändningskällor
och sörj för god ventilation! Självantändningsrisk
föreligger. Använda trasor dränks i vatten och
torkas eller eldas upp efter användning. Använd
godkänt andningsskydd vid sprutning. Håll
produkten borta från barn. Rester skall inte hällas
i avlopp eller på marken.
VOC-halten i denna produkt är max. 435 g/l. EUgränsvärdet
är700 g/l (kategori “f” fr.o.m. 2010).

Förtunning och rengöring av verktyg:
Med Färgrikets förtunning 222. Produkten är
färdigblandad för användning.
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