
Beckers Perfekt
Impregneringsolja

Impregner treoverflatene dine før du maler for å
få et sluttresultat som varer lenger. Perfekt
Impregneringsolje er en flytende impregnerende
grunnolje som beskytter ledd, endeved og andre
utsatte deler på tre utendørs.Impregneringsoljen
trenger lett inn i trefibrene, noe som gir svært
god beskyttelse mot vann og redusert risiko for
sprekker i treet og malingslaget. Med Perfekt
Impregneringsolje blir treet dessuten beskyttet
mot råte og soppangrep. Gjør deg selv en tjeneste
– bruk Perfekt Impregneringsolje og få et
holdbart resultat som gir fasaden pent utseende
lenge.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
2 - 5 m²/l

VERKTØY
Pensel

BINDEMIDDEL
Alkyd

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Effektiv beskyttelse mot råte og soppangrep
Beskytter mot vann og reduserer risken for sprekkdannelse
Holder treet i god stand lenger
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Påføre
Påfør lett så lenge treet suger. Brukes spesielt på endeved,
skjøter og knutepunkter på fasader, gjerder, vinduer etc..
Eventuell overflødig Beckers Perfekt Impregneringsolje
som ikke har blitt suget opp i treverket innen 30 minutter,
tørkes av med en klut som ikke loer. Behandlet tre kan
overmales etter 30 minutter med vanntynnbar malinge
og etter 6-8 timer med løsemiddelbasert maling.

Når du er ferdig med å olje
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig olje fra
verktøy før rengjøring. Oljerester skal ikke helles i avløp,
men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje
leveres til gjenvinning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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