HÖGGLANS FINISH
Produktbeskrivning

ÄDELOLJA är en högkvalitets, klar, lufttorkande olja, som kan användas på alla typer av trä.
Enkel applicering och underhåll. ÄDELOLJA är idealisk för användning på exotiska träslag,
där den utmärkta penetrerande och filmbyggende egfenskaperna säkerställer skyddet överlång tid.
ÄDELOLJA har utmärkt hållbarhet och beständighet mot vittring, vilket gör den till det perfekta valet vid
ytor som utsätts för högt slitage.
Den högglansiga ytan förstärker det naturliga utseendet på träverket.

Egenskaper

- Utmärkt inträngning.
- Högglans finish.
- Utmärkt motstånd mot slitage - Idealisk på ytor utsatta för högt slitage.
- Enkelt underhåll.
- Lätt att applicera.
- Ingen slipning mellan skikten.
- Förlänger och skyddar den naturliga skönheten i träet.

Användningsområden

- Utomhusbruk.
- Lövträd och exotiska träslag - Ek, kastanj, ask, teak, IPE, Mahogny etc.
- Mjuka träsorter - tall, gran, lärk etc.
- Trädgårdsmöbler, fönster, dörrar, garageportar, räcken etc.
- Marin - Alla ytor ovanför vattenlinjen (badplattform, cockpit, skrov etc.

Teknisk data

Finish: högblank.
Bindemedel: Alkyd-uretanhartser.
Lösningsmedel: Lacknafta.
Viskositet: Vätska.
Specifik vikt (vid 20 ° C): 0,92 ± 0,05.
Fysikaliskt tillstånd: Flytande.
Fast innehåll: 57 ± 2.
Brännbarhet: Ej klassificerad som brandfarlig.
Flampunkt: > 60 ° C.
Hållbarhet: 2 år i obruten förpackning.
Förpackningsstorlek: 500 ml, 1L.
Färg: Gul, blir klar när den har torkat.
Torktid: 12-24 timmar per skikt, beroende på temperatur och luftfuktighet.
Genomtorr: 24 timmar.
VOC: EU gränsen för denna produkt (kat. A / e) 400 g / l (2010). Denna produkt innehåller maximalt 399 g / L.

Verktyg

Pensel.
Roller (korthårig)

Tips vid användning

Användas som den är, förtunnas EJ. Täck allt som du inte vill behandla, inklusive växter och buskage.
Applicera mellan +5 ° C och + 35 ° C. Applicera inte om det väntas kallt/vått väder inom 24 timmar.
Arbeta alltid med hela längder och avslutas med ett naturligt stopp (dörr, fönster, förlängning ...).
Vertikal ytor appliceras uppifrån och neråt. Sluta aldrig vid mitten av en längd.
Applicera inte i direkt solljus eller på en allt för varm yta.

Förarbete

Allmänna anvisningar:
Ytan skall vara ren, torr och fri från smuts, fett och mögel.
Efter tvättning, låt virket låt virket torka tills den når en fukthalt av 18% eller mindre innan nästa skikt.
ÄDELOLJA kan endast användas på rent trävirke eller ytor tidigare behandlat med olja, lack eller ÄDELOLJA.
Alla andra behandlingar måste rengöras noggrant.
Nytt trä:
Slipa ytan med 100 korn sandpapper för att öppna porerna i träet. Torka av damm. Tvätta av med rödsprit
(använd luddfri trasa) för att avfetta ytan och för ta bort eventuellt kvarvarande slipdamm. Fortsätt att tvätta
med rödsprit tills trasan är ”ren”. Byt trasa ofta. Nya träytor kan ha svåra blanka ytor som förhindrar maximal
penetration, slipning med sandpapper tar bort detta och garanterar maximal prestanda finish.
Iroko, Padouk: Se ”Restriktioner”.
Väderpåverkat trä (obehandlat):
Väderpåverkat trä tvättas med NET-TROL ® *, för att ta bort lösa träfibrer, smuts och andra föroreningar.
Om träet är mycket förorenat, rengör med TREPREP och neutralisera med NET-TROL.
Slip ytan med 100 korn sandpapper. Avlägsna slipdamm. Tvätta med rödsprit (luddfri trasa) för att avfetta ytan
och för ta bort eventuella kvarvarande sliprester.
Tidigare oljade eller lackade ytor:
Slipa ytan med100 korn sandpapper för att matta ner ytan och ta bort eventuella ojämnheter. Ta bort slipdamm.
Tvätta med rödsprit (luddfri trasa) för att avfetta ytan i och ta bort eventuellt kvarvarande sliprester.
Tidigare behandlade ytor (färg, bets, lack etc):
Alla tidigare behandlingar måste noggrant avlägsnas med DILUNETT och neutraliserades med NET-TROL.
Andra ytor som två-komponentfärger etc, kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare information och
rådgivning. Slipa ytan med 100 korn sandpapper för att ta bort eventuella ojämnheter. Avlägsna slipdamm.
Tvätta med rödsprit (luddfri trasa) för att avfetta ytan i och ta bort eventuellt kvarvarande sliprester.
Obs: lövträd och exotiska trädslag som innehåller mycket tanniner dvs Cedar, mahogny, teak, ek etc, kan
mörkna med DILUNETT men återfår sin naturliga färg efter neutralisering med NET-TROL.

Applicering

NYTT TRÄ:
Grundning alternativ 1.
Använd DEKS OLJA D1 som primer , detta skyddar kärnan och stabiliserar träet.
DEKS OLJA D1 appliceras ”vått-i-vått” och överflödig olja torkas bort. Låt torka i 24-72 timmar innan vidare bearbetning. Följ instruktionerna på förpackningen. OBS! För marina miljöer ska alltid DEKS OLJA D1 används.
Grundning alternativ 2.
Använd ÄDELOLJA upp till 3 skikt ”vått i vått” vilket tillåter det tidigare lagret att absorbera innan nästa lager.
Låt inte ÄDELOLJA torka mellan skikten. Efter sista skiktet ÄDELOLJA , låt torka i 24 timmar.
Slipa behandlade ytar med 320 korn sandpapper för att ta bort eventuella ojämnheter.
Ta bort slipdamm. Torka av ytan med rödsprit (luddfri trasa) för att ta bort sliprester.
Toppstrykning.
Applicera minst fyra skikt ÄDELOLJA , låt torka i minst 12 timmar mellan skikten. Slipning mellan lagren behövs EJ.
Tidigare oljade eller lackasytor.

Behandla eventuella rena träytor som grundning alt 1 eller 2. Fullfölj sedan som toppstryckning.

Åtgång

Grundning: 4 - 6 m2 llter per strykning.
Toppstrykning: 6 - 10 m2 liter per strykning.
Underhåll: 10 m2 liter per strykning, faktisk återgång beror på trätyp och struktur på träverket.

Underhåll

Tvätta ytan med NET-TROL och låt torka. Slipa ytan med 320 korn våtslippapper, använd DEKS OLJA D1
som slipvätska. Torka med en ren, torr, luddfri trasa för att avlägsna sliprester och DEKS OLJA D1.
Låt torka 24 - 72 timmar. Applicera alla torra områden med ÄDELOLJA ”vått-i-vått”
(För marina miljöer använd (DEKS OLJA D1). Låt torka. Applicera önskat antal skikt ÄDELOLJA för att få önskad
nivå på befintliga finish. Avsluta med två lager eller mer ÄDELOLJA på hela ytan för slutlig finish

Restriktioner

De tanniner och naturliga oljor i träslag som Keruing, Iroko och Padouk hindrar inträngning och torkning
av ytbehandlingar. Dessa träslag bör ligga ute i 12 månader och ”torka” innan applicering av ÄDELOLJA.

Kontakta oss om råd vid behandling. Applicera inte ÄDELOLJA i vått eller väder eller sent på dagen då
dagg kan förväntas. Detta kan skapa en matt yta.

Rengöring

Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta medan de fortfarande är våta.
Om de tillåts torka, ta bort med färgborttagningsmedel.
OBS: Alla trasor, stålull etc. indränkta i Teak-Olja kan självantända om de inte kasseras enligt föreskrifter..

Lagring

Häll över ÄDELOLJA till en mindre, lufttät, sluten metall eller glasbehållare.
OBS: Trasor etc med ÄDELOLJA kan självantända, dränk dom med vatten eller slängs i en väl förseglad metallburk.

Generella instruktioner

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta tekniska datablad är korrekt. Owatro International
kan inte garantera resultat dåvi inte har kontroll över de förhållanden under vilka våra produkter används. För
ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning via e-post info@owatrol.com eller den lokala
Owatrol Agent för ditt land. Ovanstående information är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet. Alla andra OWATROL
produkter som nämns i detta dokument skall användas enligt anvisningarna på etiketten och den tekniska datablad.

Säkerhet

Förvaras utom räckhåll för barn. Säkerhetsdatablad (SDB) finns på www.owatrol.com
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