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Klassisk Träolja 30

PRODUKTBESKRIVNING:
Klassisk Träolja 30 är en traditionell lösningsmedelsbaserad träolja på linoljebas avsedd för
behandling av nytt, obehandlat, såväl som tryckimpregnerat och tidigare oljat trävirke
utomhus. Produkten tränger djupt in i trävirket och skyddar underlaget mot uttorkning och
sprickbildning och motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt. T ex på träaltaner, terrasser,
fasader, snickerier, möbler, staket, båtar etc.
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. Klassisk Träolja 30 uppfyller 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 Utomhus
Bindemedel Linolja/alkyd
Volymtorrhalt 31%
Densitet 0,84 kg/l
Glans Beroende på underlag
Rengöring/spädning Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång 4–12 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller eller trasa
Dammtorr 6 h
Övermålningsbar 24 h
Genomtorr 48-72 h
Kulör Klar
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/f): 700 g/l (2010)
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Klassisk Träolja 30

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
Använd lämplig pensel för applicering av olja. Måla 2-3 bräder åt gången.
Oljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och
mättat trä genom avtorkning, efter några minuter, med en trasa mycket lätt fuktad med
alifatnafta/lacknafta. Oljan får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i
densamma.
Var speciellt noggrann med skarvar och ändträ. För maximal inträngning i ändträ kan virket,
vid nymontering, gärna ställas/doppas i en hink med olja under några minuter.

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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