DEKKSOLJE
Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og
filmkonserverende middel mot svertesopp beregnet til trebåter.

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

Tjærebasert treimpregnering
Lys brun- gylden
Ca. 40C
0,86
Ca. 40

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt forbruk:
Veil. data høytrykksprøyte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstrykk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr:
Overmal. intervall, maksimum:
Min. påføringstemperatur:

Pensel
White spirit eller terpentin
Nytt og impregnert trevirke: ca. 2 m²/liter. Lite slitt trevirke: ca. 10
m²/liter.
0,013”
65-80C
150 kg/cm²
8-10 timer
Påføres vått-i-vått til underlaget er mettet
+10-12, lavere temperaturer forlenger tørketiden betydelig

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask. Tidligere
behandlet treverk skrapes rent for løs olje og værslitte flater stålbørstes ned til friskt treverk. Flater
angrepet av sopp og grønske behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. La tørke før videre
behandling.

Bruksmåte
Røres godt om før bruk. Nytt eller sugende trevirke behandles vått-i-vått med Gjøco Dekksolje
fortynnet med 30-50 % terpentin. Deretter påføres 2-3 strøk ren Gjøco Dekksolje. Gjøco Dekksolje
inneholder tjære, og gjentatte behandlinger vil derfor gjøre treverket mørkere.

Lagring
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og
lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal
fraktes og lagres stående.
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DEKKSOLJE
Avfallshåndtering
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig
avfall.

ØVRIG INFORMASJON
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og
lagres tørt ved jevn temperatur.
Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter.

SIKKERHET
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Oppl ysningene på dette databladet er basert på l aboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene
benyttes under ofte ligger utenfor vå r kontroll, kan vi i kke garantere a nnet enn produktets kvalitet. Produktene blir l evert i
henhold ti l våre generelle vilkår for salg, l evering og servi ce, dersom i kke annet er s kriftlig a vtalt. Vi forbeholder oss re tten
ti l å endre de a ngitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter ti dligere utgaver, og a nnulleres automatisk 5
å r etter utgivelsesdato.
Utgi tt a v Gjøco AS
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