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EXTERIOR WOOD OIL
PRODUKTBESKRIVELSE
Exterior Wood Oil anvendes til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, havemøbler, facader etc. Den specielle vandbaserede
sammensætning af oliekomponenter garanterer, at
produktet er miljøvenlig og kan blandes med vand.
Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur.

ANVENDELSESOMRÅDE
Til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye
og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks.
terrasser, havemøbler, facader etc. Olien kan bruges
på traditionelle træsorter som fyr og lærk samt eksotiske træsorter som teak, mahogni og ipé.

Høj resistens

Produktinformation
Rækkeevne: 8-12 m2/L
Emballage: 0.75L + 2.5L
Farver: 11 farver
*Kun tilgængelig i 2,5 L. Sælges kun i hele paller fra 1. januar 2020.

resistens

Trænger dybt ind i træet. Giver en stærk
vand- og smudsafvisende overflade. Giver
langvarig beskyttelse.

Naturligt udseende
SLIP RESISTANCE
DIN 51130

udseende

R10

Fremhæver træets naturlige farve og struktur. Hjælper træet med at forblive smukt og
holdbart i længere tid.

Nem anvendelse

Olien er blød og behagelig at arbejde med.
Hurtigtørrende. Vandbaseret.
påføring

UV-beskyttelse

Alle farver har UV-filter. Optimal beskyttelse
mod solen. Minimerer misfarvning.
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ANVENDELSE
Forberedelse
Rengør nyt og gammelt træværk med WOCA Exterior Wood
Cleaner før oliebehandlingen. Lad træet tørre mindst 24 timer, så
træets fugtighed ikke er mere end 17 %. Eventuel trærejsning kan
fjernes med sandpapir korn 120. Påfør olien i tørvejr ved minimum
13°C. Undgå direkte sollys og høje temperaturer.
Bemærk
Træ som ikke er trykimprægneret og lærk skal grundes med
WOCA Exterior Wood primer.

Tørretid
Afhængig af vejr og temperatur vil der gå mellem 24 til 48 timer,
inden olien er gennemhærdet. Træet må ikke udsættes for vand i
denne periode.
Vedligeholdelse
Gentag oliebehandlingen efter behov. Start med at rengøre
overfladen med WOCA Exterior Wood Cleaner. Følg derefter
arbejdsbeskrivelsen for selve oliebehandlingen.

BEHANDLING

AFTØRRING

Omrør olien grundigt før brug.
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Påfør olien med pensel i et jævnt, tyndt lag. Begynd med
træets endeflader. Den våde olie kan have en hvid nuance.
Når vandet er fordampet efter nogle minutter, kommer træet
til at se olieret ud.
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Fjern overflødig olie med rene bomuldsklude efter 5 min.
Vær især opmærksom på at fjerne overflødig olie fra samlinger og sprækker.
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Hvis overfladen ikke virker mættet med olie, gentag da
processen.
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Når træet er tørt kan der efterpoleres med en polerpad eller
polermaskine for at gøre overfladen ekstra slidstærk.

PÅFØRING
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