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Gjøco Taksteinolje er en værbestandig olje til utendørs bruk på tak. Den har høy vannavvisende effekt 
og god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp, grønske og 
alger. Benyttes på de fleste typer takstein som betong, tegl, sementstein og eternitt. Egner seg ikke til 
visse typer super/flat-eternitt som er veldig glatt. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Alkydoljebasert olje 
Farge: Rød og sort 
Flammepunkt: >62 °C 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Bred pensel beregnet til olje. Sprøyting bør gjøres av 

profesjonelle. 
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit 
Anbefalt forbruk:  
Første strøk: 2-4 m²/liter, avhengig av underlaget 
Andre strøk: 5–8 m²/liter, avhengig av underlaget 
Veil. data høytrykksprøyte:  

      Dyse: 0,46 mm / 0,018" 

      Viftevinkel: 65°-80° 

      Malingstrykk: mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm² 

Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 8-12 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden 
Overmalbar intervall, minimum 12-24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og 

filmtykkelse 
 

 

Forbehandling 
Underlaget må være rent, fast og tørt. All begroing som sopp, mose, grønske og alger må fjernes. 
Eventuell løs maling, beis eller olje fra tidligere behandling fjernes ved skraping/børsting. Rengjør med 
Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Husk å dekke til vindu og 
veggflater, eller spyl med rent vann for å unngå skjolding. 
 

Bruksmåte 
På sterkt sugende underlag, kan første strøk tynnes med 15-20% Gjøco White Spirit. Deretter påføres 
ett til to toppstrøk ufortynnet. Ønskes kun oppfrisking av glans og farge, kan det være nok med ett 
strøk. Ved bruk av malingssprøyte, må man passe på at sprøytetåke ikke kommer på avveie. 
 

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.  



 

 

GJØCO TAKSTEINOLJE 
 

 

                    

TEKNISKE DATA Dato: 12.05.22 Side 2 av 2 

 

Avfallshåndtering 
Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 

 
 
 
  

 

 
Øvrig informasjon 
Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike batchnumre 
blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlaget må være fast, rent og tørt før oljen påføres. 
Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Mattskjolding kan også oppstå ved opptørring ved høy 
luftfuktighet og lave temperaturer, som ved vår og høst. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi 
skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet underlag. Påføringstemperatur i luft og underlag må 
være minst +5°C. Ta prøveoppstrøk ved usikkerhet i forhold til underlaget.  
For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad.  
 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


