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LÆRKETRÆSOLIE
PRODUKTINFORMATION
GENEREL BESKRIVELSE
Træolie til lærketræ.
Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede over ader.
Beskytter mod solens UV-stråling og forebygger fugtindtrængning.
Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Produkt: Tørrende olie med UV- lter.

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Emballagestørrelser: 5 liter i farven natur.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.
Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.
Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
24-48 timer mellem hver behandling.
Fuld hærdet efter 3 døgn.
Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.
Vaskevand må ikke tømmes ud via kloaka øb.
Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 ˚C. Når
emballagen er åbnet vil olien danne skind på over aden ved
henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING
Over aden skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og over adebelægninger fjernes med HaveMøbel& TerrasseRens. Evt. træ berrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med nt sandpapir.
LærkeTræsOlie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.
Påfør over aden et jævnt og dækkende lag olie.
Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
Over aden må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle ader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag behandlingen efter minimum et døgn.
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SIKKERHED
Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.
For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION
Produkter:
F 35.1 - Junckers HaveMøbel- & TerrasseRens

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de
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