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Gjöco Taksteinolje är en väderbeständig olja för utomhus bruk på tak. Den har en kraftigt 
vattenavvisande effekt och god väderbeständighet. Innehåller filmkonserverande medel mot 
påväxt av svartmögel, mossa och alger. Används på de flesta typer av takpannor som 
betong, tegel, cement och eternit. Passar inte för vissa typer av super eternit som är väldigt 
blank. 
 

 

FYSIKALISKA DATA 
  
Typ: Alkydbaserad olja 
Kulör: Röd och svart 
Flampunkt: ˂62°C 
  

 

 

BRUKSDATA 
 

Appliceringsmetod: Bred pensel anpassad till olja. Sprutning 
rekommenderas endast för proffs. 

Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta 
  
Förbrukning: 
Första stryk: 
Andra stryk: 

 
2–4 m²/liter, beroende på underlaget 
5–8 m²/liter, beroende på underlaget 

Torktid (23 °C, 50 % R.H.):  
Dammtorr: 8–12 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden 
Övermålningsintervall, minimum: 12–24 timmar. Beroende på luftfuktighet, temperatur 

och filmtjocklek. 
  
  
  
  

 

 

BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
 

Underlaget skall vara rent och torrt. All påväxt som mögel, mossa, lavar och alger måste 
avlägsnas. Eventuell löst sittande färg, lasyr eller olja från tidigare behandling avlägsnas med 
skrapa/borste. Rengör med Gjöco Husvask eller Gjöco Kraftvask. Följ bruksanvisningen på 
emballaget. Kom ihåg att täcka fönster och väggytor. 
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Applicering 
På starkt sugande underlag, kan första strykningen tunnas med 15–20% Gjöco Lacknafta. 
Därefter påförs en till två strykningar oförtunnat. Önskas bara uppfräschning av glans och 
färg, kan det räcka med en strykning. 
 
Lagring 
Återförslut locket väl vid lagring av oljan för att undvika spill och intorkning. Oljan ska fraktas 
och lagras torrt och frostfritt. 
 
Avfallshantering 
Flytande olja ska inte i avlopp eller i naturen, utan levereras till godkänd mottagning för 
farligt avfall. 
 

       
 
ÖVRIG INFORMATION 
Eventuellt uppflyt av olja röres ned ordentligt före användning. Innehållet i burkar med olika 
batchnummer blandas ihop för att undvika kulörskillnader. Underlaget måste vara fast, rent 
och torrt innan oljan appliceras. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan 
också uppstå vid torkning under hög luftfuktighet och låga temperaturer, som vid vår och 
höst. Solljus på våt eller halvtorr yta kan orsaka skinntorkning och blåsor. Får inte användas 
på frostangripna ytor. Appliceringstemperatur i luft och underlag ska vara minst +5°C. Gör 
provstrykning vid osäkerhet på underlagets kondition.  
För mer utförlig information, se säkerhets och tekniskt datablad.  

 
SÄKERHET 
Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. 
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används 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 

 

 


