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Egenskaper

Användningsområden

TEAK-OLJA är en blandning av OWATROL  OIL och högkvalitativ teak-olja, för teak och andra exotiska träslag.
Skyddar och förbättrar den naturliga skönheten i träet. TEAK OLJA är en djupgående, klar olja som
ger ett varmt utseende till alla behandlade träytor. Lämplig för både inom-och utomhusbruk. TEAK OLJA
ersätter träets naturliga oljor som går förlorade vid exponering av väder och vind. 
OWATROL TEAK OLJA kommer inte att mörkna när den utsätts för UV-strålning, vilket gör den idealisk för  
trädgårdsmöbler, ytterdörrar etc.

- Skyddar och ger näring till träet.
- Bibehåller och förbättrar träets naturliga skönhet.
- Ger en varm, matt yta.
- Lätt att applicera. Utmärkt penetrering.
- Kommer inte mörkna på grund av UV-strålning.
- Icke filmbildande - kommer ej att flagna.
- Lätt att underhålla - Behöver ej slipas eller strippas.

- Teak och andra exotiska träslag.
- Trädgådsmöbler, dörrar och inomhusmöbler.
- Inom och utomhus. 
- Horisontella och vertikala ytor.

Finish: Matt.
Bindem: Alkyd-uretanhartser.
Lösningsmedel: Lacknafta.
Viskositet: Vätska.
Specifik vikt (vid 20 ° C): 0,87 ± 0,05.
Fysikaliskt tillstånd: Flytande.
Fast innehåll: 40% ± 2.
Brännbarhet: Ej klassificerad som brandfarlig.
Flampunkt:> 60 ° C.
Hållbarhet: 2 år i oöppnad förpackning.
Förpackningsstorlek: 0,5 L, 1L, 2,5 L.
Färg: Klar.
Torktider: - Yttorr: 24 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.
                  - Genomtorr: 48 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.

 VOC: EU gränsen för denna produkt (kat. A / f) 700 g / l (2010). Denna produkt innehåller max 628 g / liter.

Pensel.
Roller.
Airlesspruta 
Trädgårdsspruta.

Förtunnas ej, användes som den är.
Skaka eller rör om noga innan applicering.
Täck allt som inte ska behandlas, inklusive växter och buskar.
Arbetstemperatur +5 ° C till  +35 ° C.
Applicera inte om kallt eller vått väder väntas inom 24 timmar.
Olja alltid klart en hel träplanka innan avslut eller paus.
Vertikala ytor bör beläggas uppifrån och ner.
Applicera aldrig i direkt solljus eller på för varma ytor.
Låt inte torka mellan lagren - applicera TEAK OLJA ”vått i vått”. 
Vid applicering med spruta, efterstryk med roller eller pensel.



Förarbete Allmänna anvisningar: 
Ytorna måste vara rena, torra och fria från smuts, fett, sot, mögel och tidigare beläggningar.
Behandla mögel med lika delar klorin/vattten. Skrubba lösningen på ytan och låt  verka i 10 -15 minuter,  
skölj noggrant.
Efter strippning och rengöring, låt träet torka 2-3 dagar eller tills det har nått en fukthalt
av 18% eller mindre innan du applicerar TEAK OLJA.
TEAK OLJA får endast användas på rena träytor eller träytor som tidigare behandlats med
TEAK OLJA. Alla andra ytbehandlingar måste helt och grundligt tas bort.
Om ytan behövs slipas efter rengöring och / eller strippning, använd 100 korn sandpapper.

Nytt trä:
Inomhus - Slipa med 100 korn sandpapper för att öppna porerna, tvätta och avfetta med rödsprit. 
Utomhus - Förbered som inomhus eller behandla ytan med DILUNETT och neutralisera med NET-TROL .
Nya träytor har svåra blanka ytor som förhindrar maximal penetration. Slipning  
eller behandling med DILUNETT tar bort detta, vilket garanterar maximal finish.
För träslag som Iroko, Padouk, Keruing: se ”restriktioner”.

Väderpåverkat trä (obehandlade):
Rengör det väderbitna träet med NET-TROL, för att ta bort lösa träfibrer, smuts och andra föroreningar.  
Om träet är allvarligt förorenad, rengör med DILUNETT och neutralisera med NET-TROL. 

Tidigare oljade ytor: 
Alla andra oljor måste helt och grundligt tas bort med TREPREP eller DILUNETT. Dessa ytor
neutraliseras sedan med NET-TROL, innan du applicerar TEAK OLJA.

Tidigare belagda ytor (färg, bets, lack, impregneringsmedel etc.): 
Alla tidigare beläggningar måste helt och grundligt tas bort med DILUNETT. Dessa ytor
neutraliseras med NET-TROL före applicering med TEAK OLJA. 
Andra utföranden: Kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare information och rådgivning.

OBS! Hardwood och andra exotiska träslag som är rika på tanniner, typ Teak, Iroko, Merbau, Ek etc. kan mörkna
vid användning av TREPREP och DILUNETT, men vid neutralisering med NET-TROL direkt efter  
sköljning kommer träverket att återgå till sin ursprungliga kulör.

Applicering

Åtgång

Börja med att applicera  2 lager TEAK OLJA vått i vått. Om torra fläckar uppstår, påför mera TEAK OLJA. 
Forsätt tills hela ytan står ”våt”. 
Upprepa denna procedur tills träet är mättat, dvs tills oljan inte tränger in i träet mer.
Låt inte TEAK OLJA bli klibbfri eller torr mellan appliceringarna.
Torka upp eventuellt överskott av TEAK OLJA med en luddfri trasa 15-20 minuter efter senaste  
applicering för att undvika blanka fläckar.
Låt torka 24 - 48 timmar innan användning. 

OBS! TEAK OLJA är icke en filmbildande ytbehandling. TEAK OLJA skyddar genom att tränga in på djupet i träet
och ger en varm matt finish.

Underhåll

5 - 7 m2 per liter.
Underhåll: 10 - 14 m2 per liter.
Faktisk åtgång varierar beroende på underlaget.

Restriktioner

När träet har ett ooljat utseende eller har fått en ljusgrå färg, är det dags för en underhålls applicering. 

Rengör ytan med NET-TROL. 

Applicera TEAK OLJA tills träet är mättat, vanligtvis är en eller två appliceringar tillräckligt.

Lagring

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..
Dränk i vatten eller elda upp.

Rengöring

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 Teak-Olja. 

Generella instruktioner

Häll över Teak-Olja till en mindre, lufttät, sluten metall eller glasbehållare.
Förvaras frostfritt och skyddas mot höga temperaturer.

Säkerhet

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.

Utgivningsdatum May 2012

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

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


