Datablad

JOTUN TRÄOLJA
E020501 2010-12

Specialolja för impregnerat trä. Endast för utomhusbruk.
Jotun Träolja är mycket vattenfast och levereras i två varianter, en klar,färglös och en svagt
gröntonad. Den klara varianten skall brytas i kulör för att erhålla bästa hållbarhet. Jotun
Träolja motverkar gråning och uppsprickning av impregnerat trä och har god inträngning i
underlaget. Jotun Träolja rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuumimpregnerat trä
på tex terassgolv, skärmskydd, utemöbler etc.

FYSIKALISKA DATA:
Typ....................................................................
Kulör..................................................................
Viskositet...........................................................
Litervikt...............................................................
Torrhalt (volym-%)................................................
Flampunkt (grader C)...........................................

Alkydolja/kinesisk träolja
Klar, gröntonad. Den klara rekommenderas att brytas över
Jotun Multicolor.
16-18 sek (DIN 4)
0,85-0,86
35
62

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekommenderad förbrukning................................
Appliceringsmetod................................................
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr...........................................................
Brukstorr, minimum.............................................

8-10 m²/liter
Flat eller rund pensel. Skall inte sprutas.

6 timmar
1 dygn, Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet,
ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Jotun Lacknafta/Jotun Penseltvätt och vatten
Blandningsförhållande.......................................... Levereras färdig för användning.

SÄKERHETSDATA:
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
EU gränsvärde för produkten (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Produkten innehåller max 700 g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:
Sverige...............................................................

3

DIVERSE:
Brytning..............................................................
Burkstorlek.........................................................
Anmärkning........................................................

JOTUN TRÄOLJA

Upp till 6% med Jotun Multicolor brytpastor.
3 liter
Rör om väl. Innehållet i burkar med olika
produktionsnummer blandas före användning för att undvika
kulörskillnader. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst.
Får ej användas om det är rimfrost på ytan.
Pga fara för självantändning skall använda trasor brännas
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omedelbart efter användning.

BRUKSANVISNING:
FÖRBEHANDLING:
Underlaget skall vara fast,rent och torrt innan behandlingen påbörjas. Alger och ytmögelangripna ytor skall
tvättas med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask och behandlas med Jotun Alg- och Mögeldesinfektion. Mycket
slitna ytor skall slipas och tvättas.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
Nytt impregnerat trä: Nytt impregnerat trä bör torka 2-4 veckor, beroende av väder. Eventuella utfällningar av
kopparsalter (gröna kristaller) spolas av med vatten (trädgårdsslang) samtidigt som underlaget bearbetas med
en hård borste. När träet är torrt appliceras 1-2 strykningar Jotun Träolja, vått-i-vått. Eventuellt överskott torkas
av med en torr, luddfri trasa. Oljan skall tränga in i träet och inte bilda film på ytan. Ändträ skall behandlas extra
noggrant. Vidare underhåll efter behov.
Gammalt eller tidigare oljat trä: Smutsiga och/eller ytmögelangripna ytor tvättas med Jotun
Husvask/Kraftvask. För att avlägsna gammal träolja används Jotun Terrassrens + Jotun Terrassblekmedel enligt
bruksanvisning. Väderslitna ytor slipas ned till fast underlag. Applicera 2 strykningar Jotun Träolja vått-i-vått.
Eventuellt överskott torkas av med en torr, luddfri trasa.
GENERELLT:
Jotun Träolja skall inte att användas som lasyr på trähus.
För mer information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.
AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga olja från verktygen tex med penseltvätt. Flytande färgrester
och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna
ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel
ändra uppgivna data.

JOTUN TRÄOLJA

Sida 2 av 2

