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PRODUKTBESKRIVNING:
Orient är en klassisk lösningsmedelsbaserad träolja på bas av kinesisk träolja (tung treeolja) avsedd för behandling av nytt, obehandlat, såväl som tryckimpregnerat och tidigare
oljat trävirke utomhus. 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, och samtidigt mycket
mer vattenresistent. Orient är utan tvekan det bästa alternativet för träskyddsbehandling.
Passar för väderskyddsbehandling av allt trä, även feta exotiska träslag. T ex på träaltaner,
terrasser, fasader, snickerier, trädgårdsmöbler, staket, båtar, etc. Lämplig både som första
behandling och som underhåll.
Fuktinträngning, och därefter förhöjd fuktkvot i träråvaran, är den största orsaken till skador i
träytor utomhus. Oljans funktion är att tränga djupt in i träet och eliminera vattnets möjlighet
att penetrera. Den ska dessutom innehålla träskyddande tillsatser för att ytterligare förstärka
detta skydd.
Orient uppfyller med råge dessa krav och ger grunden till en motståndskraftig och
vattenavvisande yta. All oljebehandling är att betrakta som underhållsmålning som ska
upprepas med jämna mellanrum. Minst varje vår, men det är minst lika viktigt på hösten.

TEKNISK DATA:
Användningsområde
Bindemedel
Volymtorrhalt
Densitet
Glans
Rengöring/spädning
Materialåtgång
Luft-/yttemperatur vid målning
Målningsverktyg
Dammtorr
Övermålningsbar
Lagringstid
Kulör
Brandfarlighet
VOC-kategori
Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com

Utomhus
Tung oil/alkyd/linolja
44%
0,86 kg/l
Beroende på underlag
Lacknafta/Alifatnafta
4–10 m²/L
Minimum +5°C
Pensel, svamp eller trasa
24–48 h
48 h
2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Klar
3
(Cat. A/f): 700 g/l (2010)
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BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen 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 rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och
nedbrutet trä och träfiber.
Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.
Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.
Målning
Underlaget ska vara torrt. Rör om oljan väl från botten innan oljning. Applicera med pensel,
doppning eller trasa tills träet är mättat. Vänta ca 20 minuter och torka sedan bort allt
överskott av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte
bilda en film ovanpå. Tänk på att inte måla i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C.
Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke
kan behöva oljas flera gånger per år. Kinesisk träolja är inte lämplig som grundolja pga.
dess höga torrhalt.
Tips: om ytan känns klibbig efter några dagar kan man i efterhand fukta ytan med nafta
(alifatnafta) och torka bort överskottet.
Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning
och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan
lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i
reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.
OBS! Trasor indränkta med grundolja kan självantända och måste därför oskadliggöras
genom att läggas i vatten eller eldas upp.
Underhåll
Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för
hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.
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