KINESISK TRÄOLJA

KINESISK TRÄOLJA
Herdins Kinesiska träolja har en hög torrhalt (49%) och är baserad på ”Tung tree
oil” och linolja. Den har extremt djupinträngande egenskaper och en mycket bra
vattenavvisningsförmåga. Herdins Kinesiska träolja passar för alla typer av
tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus (även ädelträ
som t ex teak och mahogny).

+

3 Fördelar
med Herdins
Kinesisk TRÄolja

• Hög torrhalt, 49%
• Baserad på ”Tung tree oil” som har 		
extremt djupinträngande egenskaper
• Motverkar sprickbildning, uttorkning
och mögelangrepp

Innehåll
Tung tree oil och linolja.
Minst 85% av oljorna är
”Tung tree oil”.

Underlag
Alla typer av tidigare oljade,
impregnerade eller obehandlade träytor utomhus.

Åtgång
1 liter räcker till 4-10 m².

Förpackning
Plåthink, 3 L
Plåtburk, 1 L

Färg
Ofärgad

Torktid
Torktid; 8-10 timmar,
övermålningsbar efter
24 timmar.

Art.nr

Produkt

Förpackning

104350

Herdins Kinesisk Träolja

Plåtburk 1 L

104351

Herdins Kinesisk Träolja

Plåthink 3 L

GÖR SÅ HÄR
Förbehandling

Hantering & Lagring

Se till att ytan är ren och torr.

Applicera oljan med pensel tills träet är helt mättat.
Vänta några minuter och torka sedan bort eventuellt
överskott med en trasa. Oljan skall tränga in i underlaget, inte bilda film ovanpå.

Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan
ge torr hud eller hudsprickor. Undvik kontakt med
huden. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare
och visa denna förpackning eller etiketten.
Innehåller dikloroktylisotiazolin. Kan ge upphov till
allergisk reaktion.

När träytan ser uttorkad och matt ut är det dags
att bättra på skyddet med Herdins Kinesiska träolja
igen.

Avfallshantering
Oljerester och förorenade burkar lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Rengöring av verktyg

Tänk på att
Tänk på risken för självantändning. Lägg använda
trasor i vatten eller bränn dem.

Applicering

Lacknafta.

?

KUNDERNAS tre
VANLIGASTE FRÅGOR

Vilka ytor kan jag olja?

Kan jag täcka över fläckar?

Våra utomhus produkter kan
användas på de flesta träslag.
Viktigt är att se till att ytan är
ren från smuts sen tidigare.
Använd t.ex. Herdins Altanrent
för att få en bra rengöring.

Vår Träolja är gjord för att bibehålla utseendet från underlaget.
Det som du ser i träet kommer
vara synligt även efter applicering. Fläckar och andra ojämnheter försvinner inte.

Kan jag använda er Träolja
inomhus?
Våra utomhusprodukter är
formulerade för utomhusanvändning och rekommenderas inte att användas inomhus.

För mer info gå in på; www.herdins.se
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