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Gjøco Dekksolje båt – och träimpregnering är en impregneringsolja baserad på filtrerad tyritjära, 
terpentin, alkyder och mögelhindrande medel. Gjøco Dekksolje används på gammalt och nytt trä, 
både över och under vattenlinjen. Kan också användas på trädgårdsmöbler och terrasser. 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ: Tjärbaserad träimpregnering 
Kulör: Ljusbrun-gyllene 
Glans: Transparent 

Flampunkt C: Ca 40°C 

Egenvikt kg/l: ca 0,86 
Torrrhalt (volym %): 40 
 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel 
Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta eller terpentin 
Rekommenderad förbrukning: Nytt och impregnerat träverk: ca 2 m²/liter. Något slitet träverk: 

ca 10 m²/liter. 
Vägledande data för 
högtrycksspruta: 

 

       Munstycke: 0,013" 
       Sprutvinkel: 65°-80° 
       Färgtryck: 150 kg/cm² 
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):  
Dammtorr: 8-10 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden 
Övermålningsintervall, max: Påföres vått-i-vått tills underlaget är mättat 
Min. appliceringstemperatur: +10-12, lägre temperaturer ökar torktiden avsevärt 
 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget skall vara rent, torrt och nedmattat. Fett och föroreningar avlägsnas med Gjøco Hustvätt. 
Tidigare behandlat virke skrapas ren från lös olja och väderslitna ytor stålborstas ner till färskt trä. 
Ytor angripna av svampar och grönalger behandlas med Gjøco Algrent. Låt torka innan fortsatt 
behandling. 
 
Bruksanvisning 
Omröres väl före bruk. Nytt eller sugande träverk behandlas vått-i-vått med Gjøco Dekksolje 
förtunnad med 30-50% terpentin. Därefter påföres 2-3 strykningar ren Gjøco Dekksolje.  
Gjøco Dekksolje innehåller tjära, och upprepade behandlingar kommer därför att göra träet mörkare. 
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Övrig information 
Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutet och 
torrt vid jämn temperatur. 
 

 
Säkerhet 
Se säkerhetsdatablad.  
 

 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de 
förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för 
annat än produktens kvalitet.  Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR 
FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller 
oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare 
utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AS 
 

 
 


