HERREGÅRD TREOLJE XO
Herregård Treolje XO er en impregnerende høykvalitets treolje tilsatt filmkonserverende middel mot
svertesopp. Motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke. Herregård Treolje XO brukes
på utendørs terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. På lyst treverk bør
pigmentert olje brukes for bedre beskyttelse.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Flammepunkt:
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (volum %):

Alkydoljebasert treolje
Gylden og klar
Ca. 62°C
0,85
Ca. 36

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt forbruk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr:

Pensel eller rull
White spirit
Ca. 8-10 m2 /liter, høvlet tre
24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og
filmtykkelse.

BRUKSANVISNING
Forbehandling nytt treverk
Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt
fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med
Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling.

Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk
Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før
videre behandling. Grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre
behandling. Løse trefibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi flassing.

Bruksmåte
Underlaget må være rent og tørt før påføring. Herregård Treolje XO røres godt om før bruk. På nytt
treverk påføres 1-2 strøk vått-i-vått etter behov. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter
behov. Treoljen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Filmdannelse kan føre til flassing.
Overskudd av olje strykes av med lofri klut i lengderetningen.

Lagring
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking.
Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

TEKNISKE DATA

Dato, revidert: 13.04.2016

Side 1 av 2

HERREGÅRD TREOLJE XO
Avfallshåndtering
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig
avfall.

ØVRIG INFORMASJON
Det finnes mange ulike typer impregnert materiale. Hør med leverandøren når de anbefaler at første
gangs behandling av materialet skal gjøres.
Emballasjestørrelser: 3 liter.

SIKKERHET
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år
etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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