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HÖGBLANK FINISH

DEKS OLJA D.2 är en olja som är tuff, flexibel och slitstark. Ger en högblank lackliknande yta som förstärker den  
naturliga skönheten i träet. Desto flera lager DEKS OLJA D.2 som appliceras, desto högre glans och finish uppnås. 
Kombinationen av DEKS OLJA D.1 inträngande egenskaper och DEKS OLJA D.2 höga ytresistens vill i framtiden 
ge dig ett enkelt underhållsarbete utan problem med krackelering och blåsbildning. 

- Flexibel yta som inte krackelerar eller flagar. 

- Högglans-finish. 

- Mycket transparent olja - förhöjer den naturliga skönheten i träverket. 

- Långsiktigt skydd. 

- Ingen slipning mellan skikten. 

- Enkelt underhåll. 

- Enkel reparation, ingen strippning.

- Hårda och exotiska träslag - ek, kastanj, ask, teak, IPE, mahogny…

- Mjuka träslag - tall, gran, lärk ...

- Nytt eller slitet trä.

- Exteriör - Trädgårdsmöbler, fönster och- dörrkarmar, grindar ...

- Interiör - Paneler, dörrar, fönster, snickerier ...

- Marin - Alla trädelar ovan vattenlinjen.

- Horisontella och vertikala ytor.

Yta: Blank.

Bindemedel: Alkyd/Uretanhartser.

Lösningsmedel: Lacknafta.

Viskositet: Semiflytande.

Specifik vikt: 0910 ± 0,05 (20° C).

Fysikaliskt tillstånd: Vätska.

Fast innehåll: 56% ± 5.

Flampunkt: > 60 ° C.

Hållbarhet: 2 år i oöppnad förpackning.

Storlekar: 1 liter, 2,5 liter, 20 liter.

Färg: Amber.

Torktid: 12-24 timmar per skikt, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Torktid innan användning: 3 dagar.

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (kat. A / e) 400 g / l (2010). Denna produkt innehåller max. 399 g / liter.

Pensel, roller.

- Täck över allt som du inte ska behandla.
- Arbetstemperatur: +8 - +35 grader C.
- Arbeta inte i direkt solljus eller på varma ytor.



Nytt träverk: 
- Alla nya träverk måste behandlas med DEKS OLJA D.1.

Slitet träverk som tidigare behandlats med DEKS OLJA D.1:
- Ytor ska vara rena, torra och fria från alla föroreningar (smuts mm.). DEKS OLJA D.1, som
   grånat rengör och återställer man med NET-TROL, innan DEKS Olje ® D.2 appliceras. 

Trä som redan behandlas med DEKS OLJA D.2: 
- Se underhåll.

Förarbete

Applicering

Vattengatan 1 
702 27 Örebro 
Tel: 019-446480 
nordland@nordland.se 
www.nordland.se

Åtgång

Underhåll

Restriktioner

Rengöring

Lagring

Säkerhet

Utgivningsdatum

Förtunnas ej. Används som den är.
Applicera 6 lager DEKS OLJA D.2. 
Låt torka minst 12 timmar mellan lagren.
Samtliga lager bör appliceras inom 1 månad. 
Slipning mellan lagren krävs ej. 
För en extra hög glans, slipa mellan de 2 sista lagren med 600 korns sandpapper.
Låt torka i minst 3 dagar innan ni använder ytorna som behandlats.

15 m2 per liter.
Åtgång beror på underlaget och vilken appliceringsmetod som används.

Tvätta av ytan med vatten och ev rengöringsmedel.
 
Områden slitna ner till DEKS OLJA D1:
Slipa med 320 korns sandpapper. 
Rengör det slitna området med NET-TROL. Låt torka. 
Mätta träverket med DEKS OLJA D.1. 
Applicera nödvändigt antal lager DEKS OLJA D.2, för att få tillbaka önskat resultat.

Grova eller skadade områden:
Våtslipa ytan med 320 korns slippapper och använd DEKS OLJA  D.1 som vätmedel.
Torka med en ren, torr, luddfri trasa och låt torka 24 timmar.
Applicera 2 skikt eller mer av DEKS OLJA D.2 för att återställa finish.

Lätt sliten yta:
Våtslipa hela ytan med 320 korns slippapper och använd DEKS OLJA D.1 som vätmedel.
Torka med en ren, torr, luddfri trasa och låt torka 24 timmar.
Applicera 1 eller 2 lager DEKS Olje ® D.2.

DEKS OLJA D.2 skall endast appliceras på ytor som behandlats med DEKS OLJA D.1 eller på 
ytor tidigare behandlad med DEKS OLJA D.2. Applicera inte DEKS OLJA D.2 i vått väder eller sent på dagen 
när dagg eller dimma kan förväntas. Fukt kan ge en matt yta, denna brukar försvinna vid exponering av 
solljus.  
DEKS OLJA D.2 rekommenderas inte att användas på ytor som beträds då den kan bli mycket hal när  
den är fuktig. 

Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta medan de fortfarande är våta. 
Om oljan torkat, använd färgborttagningsmedel. Torka upp eventuella droppar direkt med en trasa
indränkt i lacknafta. Torkad DEKS OLJA D.2 på träverk kan avlägsnas med DILUNETT.     
Förvara och underhåll utrustning enligt tillverkarens anvisningar. 

OBS: Alla trasor, stålull etc indränkt i DEKS OLJA D.2 kan självantända om det kasseras felaktigt. Trasor, stålull etc 
måste mättas med vatten efter användning eller placeras i en förseglad, vattenfylld metallbehållare, 
innan du kastar bort det.

Överbliven DEKS OLJA D.2 bör överföras till en mindre, lufttät metall eller glasburk. 
Undvik kyla och  höga temperaturer.

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under vilka 
våra produkter används. För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning med 
e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL agenten för ditt land.
Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet.
Alla andra OWATROL produkter som nämns i detta dokument bör användas enligt anvisningar på etiketten på 
förpackning och det tekniska databladet.

Generella Instruktioner

Förvaras utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor. Undvik kontakt med hud och ögon. 
Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 
SDB tillgängliga på www.owatrol.com.
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