
Innehåll
Djupverkande, naturliga, 

vegetabiliska oljor. 
Lågaromatisk lacknafta.

Åtgång
1 liter räcker till ca 10m²

på nytt virke och ca 6m² på 
uttorkat gammalt virke.

Underlag
Passar för tryckimpregnerat 
och obehandlat trä utomhus.

 
Förpackning
Plåthink, 3L

Färg
Ofärgad

Torktid
Hanteringstorr efter

ca 4 timmar.
Brukstorr efter ca 8 timmar.

Herdins Träolja skyddar mot uttorkning, motverkar torrsprickor och gör träytan 

vattenavvisande. Oljan framhäver och bevarar träets naturliga färgton och 

utseende. Herdins träolja har rätt torrhalt (32%) för bästa inträngning i trä.

• God vattenavvisningsförmåga

• Baserad på linolja

• Motverkar sprickbildning, uttorkning  
  och mögelangrepp
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art.nr Produkt Förpackning

104341 Herdins Träolja Plåthink 3L



KUndernas Tre 
VanlIGasTe FrÅGor 

Vilka ytor kan jag olja?
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.

Kan jag täcka över fläckar?
Vår Träolja är gjord för att bibe-
hålla utseendet från underlaget. 
Det som du ser i träet kommer 
vara synligt även efter applice-
ring. Fläckar och andra ojämnhe-
ter försvinner inte.

Kan jag använda er Träolja 
inomhus?
Våra utomhusprodukter är
formulerade för utomhus-
användning och rekommen-
deras inte att användas inomhus.

Förbehandling
Rör om Träoljan ordentligt innan du börjar. Se till att 
ytan är ren och torr. Slipa lätt om ytan varit oskyd-
dad en längre tid.

applicering
Stryk på flödigt med pensel eller svamp. Om träet 
är mycket torrt kan det behövas ytterligare en eller 
flera strykningar. För att få ett fullgott skydd ska 
olja appliceras tills träet är helt mättat.
 Låt träytan torka ca 30 minuter och torka sedan 
bort eventuellt överskott..

rengöring av verktyg
Lacknafta.

Hantering & lagring
Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och 
ögonkontakt.
 Under bearbetning och torkning avges lösnings-
medelsångor. Förhindra gnistbildning till följd av
statisk elektricitet. Ej rökning, eld eller gnistor.
Förvaras i temperatur under 25ºC. Lagras som 
brandfarlig vätska.

avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer infor-
mation kontakta din kommun.

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