
 
 

 

 
 

 

 

Orient 
Kinesisk träolja 
Orient kinesisk träolja är en svensktillverkad förstklassig olja med extremt bra kvaliteter vad gäller att tränga djupt in i träet.  

Kinesisk träolja har sedan urminnes tider använts till att skydda trä från fuktinträngning. Oljans fina egenskaper uppnås av att molekyl-
storleken är avsevärt mindre än andra vegetabiliska oljor och därmed mer djupinträngande. 

För väderskyddsbehandling av allt trä, även feta exotiska träslag. Lämplig både som första behandling och som underhåll på t ex 
trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier. 

För att binda damm och framhålla lyster på bland annat golvklinker och tegel. 

För behandling ovan däck och inne i båtar. Vid flera tunna skikt måste oljan torka ordentligt mellan behandlingarna. 

Före målning 
 Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant 

underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla. 
 Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. 

 Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. 

Målning 
 Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan är mättad. Vänta några minuter och torka sedan bort överskottet av olja med en trasa 

eller svamp, då träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.  
 Den höga torrhalten gör att oljan inte är lämplig som grundolja för efterföljande övermålning med färg.  

 Applicera med pensel, doppning eller trasa. 

Efter målning 
 Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. 

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi. 

 OBS! Trasor indränkta med kinesisk träolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp. 

Underhåll  
 Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli torr. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år.  
 

Tekniska data 
Användningsområde Utomhus Brandfarlighetsklass 3 
Bindemedel Tung oil/alkyd/linolja Lagring 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt 
Glans Beroende på underlag Luft-/yttemperatur vid målning Min. +5°C 
VOC-kategori (Kat A/f): 700 g/l (2010) Materialåtgång 4–10 m2/l 
Rengöring av verktyg Lacknafta/Alifatnafta Målningsverktyg Pensel, svamp eller trasa 
Spädning/Förtunning Lacknafta/Alifatnafta Burkstorlekar 1, 3, och 10 liter. Finns även som fat på 200 l. 
Torktid  24–48 timmar dammtorr Lagervara 1 och 3 l = Ja 
(beroende på luft-/yttemperatur) 48 timmar övermålningsbar   
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Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de 
förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. 
Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc. 

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande. 
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