MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE
Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje är en speciell olja för inomhusbruk på träytor som köksbänkar,
arbetsytor och trämöbler i kök, badrum och vardagsrum. Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje ger gott
skydd mot fukt, smuts och fett. Kan brytas i olika kulörer. Innehåller inga giftiga ämnen och är därför
lämplig för behandling av ytor som är i direkt kontakt med livsmedel.

FYSIKALISKA DATA
Typ:
Kulör
Glans:
Viskositet (Ford cup):
Densitet (kg/l):

Vattenspädbar olja
Färglös
Levereras i glans 3 och 10
>20 sek
0,95

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Förtunning / rengöringsmedel:
Rekommenderad förbrukning:
Torkning (23 ° C, 50% relativ
fuktighet)
Brukstorr:
Härdningstid:
Övermålnings intervall, min:
Minimum påföringstemperatur:

Pensel eller svamp
Vatten
15 m2 / liter per stryk

24 timmar
Ca 7 dagar
2 timmar
+15ᵒC

BRUKSANVISNING
Förbehandling
Ytan måste vara ren och torr. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Interiørrens. Detta måste
också göras på nytt obehandlat trä. Underlaget mattslipas med sandpapper 150–180. Dammsug och
torka sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare oljade ytor med djupa repor och skador skall slipas
ner till bart trä.
Användning
Det rekommenderas att färg och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som
önskat. Träets absorptionsförmåga påverkar resultatet, liksom färg och antal lager. Ju fler lager,
desto starkare färgskikt. Applicera Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje med pensel eller svamp i
fiberriktning. Typ av appliceringsverktyg kan ge olika finish; ta ett provstryk. Låt torka i ca. 2 timmar.
Applicera sedan en ny lager och låt torka en dag innan föremålet tas i bruk. Polera ytan om
nödvändigt med en trasa.
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MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE
ÖVRIG INFORMATION
Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under användning.
Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan efter
behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Kontakt med syre- och fetthaltiga
varor är begränsad till två timmar.
För mer detaljerad information, se säkerhetsdatabladet på www.gjoco.no

SÄKERHET
Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet.
Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.
Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi
förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende
av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer
automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
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