Colorama Träolja Klassisk
Träolja
Träolja Klassisk är en, traditionell olja avsedd för behandling av nytt, obehandlat, såväl som tryckimpregnerat och tidigare laserat trävirke
utomhus. Produkten skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning och motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt.
För tidigare obehandlat eller oljat trä – hyvlat eller sågat – utomhus. Lämplig på träaltaner, snickerier, möbler, staket, båtar etc.
Före målning
 Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant
underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat.
 Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
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 Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta, skölj med vatten och låt torka
väl.

Målning
 Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan slutar att absorbera oljan. Vänta några minuter och torka sedan bort överflödig olja
med en trasa eller svamp, eftersom träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.
 Stryk hela brädor, undvik dubbelstrykning.
 Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl.

Efter målning
 Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
 OBS! Trasor indränkta med olja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll
 Upprepa gärna behandlingen flera gånger per år, speciellt på hösten.
Tekniska data
Användningsområde
Bindemedel
Glans
Torralt
VOC-kategori
Rengöring av verktyg
Spädning/Förtunning
Torktid
(beroende på luft-/yttemperatur)

Utomhus
Linolja/alkyd
Beroende på underlag
30 %
(Kat A/f): 700 g/l (2010)
Lacknafta/Alifatnafta
Lacknafta/Alifatnafta
6 timmar dammtorr
24 timmar övermålningsbar

Brandfarlighetsklass
Lagring
Luft-/yttemperatur vid målning

Ej brandfarligt
2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Min. +5°C

Materialåtgång
Målningsverktyg

4–12 m2/l
Pensel, svamp eller trasa

Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva
produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.
Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.

