GJØCO TREOLJE
Gjøco Treolje är en högt penetrerande impregneringsolja baserad på alkyd/olja. Motverkar uppsprickning,
uttorkning och gråning av träverket. Användes på trädgårdsmöbler, golv utomhus, skärmskydd, trälämmar o.dyl.
av tryckimpregnerat träverk. Kan även användas som förstagångsbehandling av träverk i våtrum etc. På
tryckimpregnerat träverk används Gjøco Treolje kulörfri eller bruten som lasyrfärg. På ljust träverk
rekommenderas färgtillsättning.
FYSIKALISKA DATA
Typ
Färg:
Flampunkt:
Egenvikt (kg/l):
Torrhalt (volym %):

Linoljebaserad träolja
Klar/Grön/Gyllen
43 °C
0,8
36 (gyllen)

APPLICERINGSTEKNISKA DATA
Appliceringsmetod:
Förtunnar / rengöringsmedel:
Rekommenderad förbrukning:
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):
Dammtorr:
Övermål. intervall, maximum

Pensel
Lacknafta
8-10 m²/liter, beroende på träverkets sugförmåga
24 timmar
”Vått i vått”

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Underlaget måste vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare
behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Smutsiga ytor, och/eller ytor angripna av svartmögel
rengöres med Gjøco Terrasstvätt.
Bruksanvisning
Underlaget måste vara rent och torrt före applicering. Gjøco Treolje omröres väl före bruk. På nytt träverk
appliceras 2 strykningar eller mer vått-i-vått. Tidigare behandlat träverk appliceras 3-4 strykningar efter behov.
Träoljan ska penetrera in i träverket utan att bilda film. Film på ytan kan leda till flagning. Överskott torkas av
med luddfri trasa i längdriktningen.
Övrig information
Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutna och torrt vid
jämn temperatur. Det finns flera olika typer av impregnerat material. Undersök med leverantören när de
rekommenderar förstagångsbehandling. Trasor etc. som är använda skall brännas under uppsyn eller fuktas väl
med vatten pga. faran för självantändning.
Säkerhet
Se eget varuinformationsblad.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna
levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat
är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.
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