GJØCO MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE
Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje er en spesialolje for innendørs bruk på treoverflater som
kjøkkenbenker, arbeidsflater og tremøbler på kjøkken, bad og stue. Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje
gir god beskyttelse mot fukt, smuss og fett. Kan brekkes i ulike farger. Inneholder ingen giftige
stoffer, og egner seg derfor til behandling av flater som skal være i direkte kontakt med matvarer.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Viskositet (P):
Egenvekt (kg/l):

Vanntynnet olje
Fargeløs
>20 sek
0,95

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt forbruk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Overmalbar:
Brukstørr:
Herdetid:
Minimum påføringstemperatur:

Pensel eller svamp
Vann
15 m2/liter per strøk
2 timer
24 timer
ca. 7 dager
+15ᵒC

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Interiørrens. Det må også
gjøres på nytt ubehandlet treverk. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Støvsug og tørk
deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere oljede flater med dype riper og skader bør
slipes ned til bart treverk.

Bruksmåte
Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk, for å se at resultatet blir som ønsket.
Treverkets innsugingsevne vil påvirke resultatet, og det samme vil farge og antall strøk gjøre. Jo flere
strøk, jo sterkere farge. Påfør Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje med lakkpensel eller svamp i
fiberretning. Type påføringsverktøy kan gi ulik finish; ta prøveoppstrøk. La tørke i ca. 2 timer. Påfør
deretter et nytt strøk og la tørke i ett døgn før flaten tas i bruk. Ved behov poleres overflaten med en
klut.
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GJØCO MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE
Øvrig informasjon
Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk.
Ikke utsett underlaget for sterk belastning (vannsøl, støt m.m.) den første uken etter behandling.
Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Kontakt med syre- og fettholdige varer er begrenset til to timer.
For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad på www.gjoco.no

Sikkerhet
Se eget sikkerhetsdatablad.
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. Maling kan betraktes som
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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