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Gjøco Kinesisk Treolje er en høykvalitets impregneringsolje basert på tungolje med god 
penetreringsevne. Motvirker oppsprekking, uttørking og gråning av trevirket. Anvendes utendørs på 
hagemøbler, terrassegulv og levegger, stakitt, tremateriell på båter osv. Er velegnet til edeltre. Kan 
etter gjennomtørking overmales med de fleste malinger. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Impregneringsolje med kinesisk treolje 
Farge: Klar 
Flammepunkt: 43 °C 
Egenvekt (kg/l): Ca. 0,87 
Tørrstoff (volum %): 51 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Pensel 
Tynner / rengjøringsmiddel: White spirit 
Anbefalt forbruk: 7-12 m²/liter, avhengig av treverkets sugeevne 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 8 timer 
Overmal. intervall, maksimum: ”Vått i vått” 
Minimum malingstemp.: +5 °C 
 

 

Forbehandling 
Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. 
Underlaget skal være rent og tørt. Skitne flater, og/eller flater angrepet av svertesopp rengjøres med 
Gjøco Kraftvask. Værslitt, grått treverk må stålbørstes/slipes før behandling. Tidligere behandlede 
flater skrapes og børstes rene for løse partikler. 
 

Bruksmåte 
Underlaget må være rent og tørt før påføring. Gjøco Kinesisk Treolje røres godt om før bruk. På nytt 
treverk påføres 2-3 strøk vått i vått. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov. 
Treoljen skal penetrere inn i treverket uten å danne film. Film på flaten kan føre til avflassing. 
Overskudd av olje tørkes av med en lofri klut i lengderetningen. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking.  
Oljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
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Avfallshåndtering 
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 

 
  
 

 

 

 
Øvrig informasjon 
Brukte kluter skal brennes under oppsyn eller fuktes med vann pga. faren for selvantennelse. 
Emballasjestørrelser: 0,75 liter 
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC.  
 

 
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 
 

 


