PENETRERANDE TRÄ / TERASSOLJA
Produktbeskrivning

TEXTROL är en penetrerande trä/terassolja som är framtagen för att återuppliva slitet och torrt träverk utomhus.
TEXTROL återställer träets naturliga färg och lyster. Oljan är speciellt utvecklad för att tränga in djupt i träverket för
att skydda mot fukt och UV-strålning, samt ge en mögelfri, silkesmatt yta som inte spricker eller flagar. När TEXTROL
appliceras första gången kommer träet mörkna till en djup fyllig färg, för att sedan ljusna gradvis beroende på
solexponering.

Egenskaper

- Skyddar och förstärker skönheten på träverk utomhus.
- Långvarigt naturligt utseende.
- Utmärkt penetrering.
- Ingen filmbildning. Ingen flagning.
- Mjöldaggresistent finish.
- Enkel applicering.
- Enkel att underhålla. Endast rengöring. Ingen slipning eller stripping.

Användningsområden

- Endast för utomhusbruk.
- Väderpåverkat träverk, inkluderat sibirisk lärk, röd cedar, ek, cederträ, redwood och tryckimpregnerat trä.
- Vågräta och lodräta ytor som trägolv, staket och trämöbler utomhus.
- Ska inte användas på hårda ytor som fanér eller på tidigare betsat, lackerat
eller målat träverk.
- Ska inte användas på nytt träverk.

Teknisk data

Finish: matt.
Bindemedel: Alkydharts.
Lösningsmedel: Lacknafta.
Vikt: 0.875 Kg/l vid 18 grader C.
Viskositet: Vätska.
Fast innehåll: 31%.
Flampunkt: högre än 64 grader C.
Hållbarhet: 2-5 år i oöppnad förpackning.
Storlekar: 1 liter, 5 liter, 20 liter och 200 liter.
Färger: Klar, Gyllen ek och Rustik ek. Kan pigmenteras (max 30ml/l).
Torktid: 24 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.
VOC: EU gränsvärde för denna produkt (kat. a/f) 700g/l (2010). Denna produkt innehåller max 550g/l

Förarbete

Nya träytor:
- Nya träytor har en hård, hyvlad yta som hindrar maximal genomträngning av
ytbehandlingar. För nytt träverk rekommenderas Seasonite första året då denna binder sig till
de översta lagren i fibrerna och låter porerna öppna sig naturligt. Detta ger en kontrollerad
upptorkning och reducerar faran med sprickor och vridning i träet.
- Eller låt träverket exponeras för väder och vind i minst 6-12 månader innan TEXTROL
appliceras.
- Ek slipas lätt med sandpapper nr.80 och torkas väl med rödsprit innan användning av
TEXTROL (användning av DEKS OLJA D1 rekommenderas första året innan man kan
fortsätta behandlingen med TEXTROL).

Slitna träytor:
- Ytan måste vara ren, torr och utan smuts, fett och mögel och tidigare beläggningar.
- Behandla mögel med en lösning av 1 del klorin till 3 delar vatten. Skrubba ytan med lösningen
och låt verka i 10-15 minuter. Skölj noga.
- Rengör slitet träverk med NET-TROL enligt vägledning på förpackningen, för att avlägsna
smuts, grånat trä och andra ytföroreningar.
- Om nödvändigt slipa ytan efter rengöring (sandpapper nr.80).
- Efter rengöring ska träverket torka i 2-3 dagar eller tills fuktigheten i träet är max 18% innan
ny behandling.

Tidigare behandlade ytor:
- TEXTROL kan bara användas på obehandlat slitet träverk eller träverk som tidigare
behandlats med TEXTROL. Andra typer av olja eller kvistlack måste avlägsnas med
TREPREP och NET-TROL enligt anvisning på förpackningarna innan behandling med
TEXTROL kan genomföras.
- Om nödvändigt slipa ytan efter rengöring (sandpapper nr.80).
- Efter rengöring ska träverket torka i 2-3 dagar eller tills fuktigheten i träet är max 18% innan ny behandling.

Applicering

- Pensel: Betspensel med naturborst eller syntetborst av god kvalité.
- Roller: Medium.
- Spruta: Tryckspruta 0,011-0,015 munstycke/700-800 psi eller mindre.
- Trädgårdsspruta.

Tips vid användning

- Prova kulör på ett mindre område. Låt torka för att se det slutliga resultatet.
- Täck över områden du inte ska behandla inklusive plantor och buskar.
- Arbetstemperatur +5-+35 grader C. Arbeta inte i direkt solljus eller på varma ytor.
- Påbörja inte arbetet om det väntas kallt eller vått väder inom 24-48 timmar.
- Blanda produkten grundligt innan och under arbetet. Ska inte förtunnas.
- Avsluta aldrig behandlingen mitt på en bräda, utan fullfölj i hela brädans längd.
Använd naturliga stopp, te x fönster eller dörrar vid horisontell applicering (panel mm.).
- Vid lodrät yta, arbeta nerifrån och upp.
- Ska inte torka mellan strykningarna. TEXTROL appliceras vått i vått.
- Efter applicering med spruta bör man efterstryka pensel eller roller, för ett jämnare resultat.

Applicering

- Förarbete: se stycket ”Förarbete”.
- Skaka eller rör om förpackningen ordentligt.
- Applicera första lagret TEXTROL och låt det tränga in i träverket (15-30 minuter).
- Applicera nästa lager TEXTROL och låt det tränga in i träverket (15-30 minuter).
- Fortsätt tills träverket är mättat, dvs. att det inte suger in mer olja.
- När träverket är mättat, torka bort överflödig olja för att förhindra blanka fält.
- TEXTROL ska inte bli beröringstorr eller torka mellan strykningarna.
OBS! TEXTROL skyddar och tränger in på djupet i träet och ger en fyllig, silkesmatt finish.

Åtgång

- Första Behandlingen: 5 m2/l för två strykningar.
- Underhåll: 10-12 m2/l.
- Åtgången varierar beroende på typ och struktur på träverket.
- Vid underhåll behövs ca. halva mängden olja mot första behandlingen.

Underhåll

Golv och vågräta ytor:
- De flesta golv och vågräta ytor kan behöva underhållas med en strykning av TEXTROL vartannat år.
- En enkel strykning av TEXTROL vartannat år är tillräckligt för att friska upp den naturliga
skönheten i träverket och ge vidare skydd.
- Regelbunden rengöring med NET-TROL varje år för att ta bort smuts/föroreningar friskar upp utseendet på träverket.

Panel och andra lodräta ytor:
- De flesta paneler och lodräta ytor kräver bara en uppfriskande strykning men TEXTROL.
- Efter en tid börjar träverket att gråna, rengör med NET-TROL. Påför sedan en strykning
med TEXTROL för att förnya slitna områden.
- Ytor som ser bra ut kräver inget underhåll.
- Svårt slitna ytor kan kräva två strykningar med TEXTROL (påför andra strykningen så fort
den första trängt in i träverket).
- Hårt ansatta ytor slits fortare än andra områden. Om detta sker rengör med NET-TROL och
Applicera TEXTROL efter behov. Områden som ser bra ut kräver inget underhåll.

Rengöring

- Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta innan det torkat. Om oljan torkat använd
färgborttagningsmedel.
OBS! Alla trasor, stålull mm. indränkta i TEXTROL kan självantända om de inte kasseras enligt föreskrifterna.
Dränk i vatten eller elda upp.

Lagring

- TEXTROL lagras i tätslutande metall eller glasbehållare.
- Undvik kyla och hög temperatur.

Säkerhet

Förvaras utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning: sök läkare omedelbart och visa upp förpackningen eller etiketten
tillgängligt på www.owatrol.com

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

OWATROL® OIL is a trademark

