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vattenburen trÅolja

PRODUKTTYP Vattenburen trÄolja.

ANVÇNDNING AnvÄnds fÅr ytbehandling av tryckimpregnerat och vÄrmebehandlat trÄ samt teak. Typiska
bruksomrÇden Är trÄdgÇrdsmÅbler, staket, trÄtrallar och dÅrrar. Skyddar mot nedbrytning,
sprickbildning och nedsmutsning.

Produkten Är ej lÄmplig fÅr behandling av vÄxthus, drivbÄnkar eller fÄhus. Innan produkten tas i bruk
bÅr fÄrgtillverkaren kontaktas fÅr att fÅrsÄkra att produkten lÄmpar sig fÅr objektet i frÇga.
PÇ objekt som utsÄtts fÅr kontinuerlig vÄderpÇverkan Är det skÄl att gÅra en fÅrnyad behandling varje
Çr.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 16 volym-%

Totala massan av fasta Åmnen

Flyktiga organiska Åmnen (VOC)

ca 160 g/l

ca 107 g/l

Teoretisk dryghet 7 - 10 mÉ/l

Torktid vid +23ÉC
- klibbfri
- torr

efter 2 h
efter 1 d
Torktiden Är beroende av trÄets kvalitet och av appliceringsmÄngden.

FÑrtunning och rengÑring av
redskap

AnvÄnds ofÅrtunnad. Redskapen tvÄttas med vatten.

KulÑrer FÄrglÅs

SKYDDSMÇRKNING Se sÄkerhetsdatabladet.

VÅnd
OBS! PÇ grund av risken fÅr sjÄlvantÄndning skall spill, sprutdamm och av produkten fÅrorenade
trasor, trassel mm. fÅrvaras pÇ brandsÄker plats i lufttÄta behÇllare, alternativt bÅr avfallet brÄnnas.
IndrÄnkning i vatten rekommenderas ocksÇ. (Se sÄkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)
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BRUKSANVISNING
Ytans fÑrbehandling Ytan ska vara ren och torr.

TrÄets fukthalt bÅr vara under 20 %.

AppliceringsfÑrhÖllanden Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Åver +15ÑC och den relativa
luftfuktigheten under 80 %.

Applicering Blanda om TrÄoljan vÄl fÅre anvÄndningen.

Appliceras med doppning eller ridÇlackering.

LAGRING FÅrvaras frostfritt. LÄmpligaste lagringstemperatur Är +10 - +25ÑC.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÇ laboratoriefÅrsÅk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÅr att produktens kvalitet ÅverensstÄmmer med vÇrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÅr den utfÅrda mÇlningsbehandlingen, dÇ denna i hÅg grad Är beroende av fÅrhÇllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÅr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÅr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÅrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÅdvÄndiga kunskaper fÅr att handha produkten pÇ ett bÇde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos.com.


