
Elit Bio Terrasseolje

Elit Bio Terrassolje er en delvis biobasert treolje
med en god UV- beskyttelse som beskytter treet
mot opptak av fukt, smuss og hindrer
sprekkdannelser. Oljen har et
vedlikeholdsintervall på inntil 4 år. Produktet
passer til terrasser og utemøbler av
tre.*Biobaserat innhold: 75%, andel av organisk
karbon målt i henhold til ASTM D6888-18"

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 15 m²/l

VERKTØY
Pensel, svamp

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C och +25°C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Støvtørr etter et par timer

BINDEMIDDEL
Modifiserte alkyder

Vedlikeholdsintervall på inntil 4 år
Beskytter treet mot sprekkdannelser og uttørking. Svært vannavvisende
Delvis biobasert* olje
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Forberedelse av overflaten
Forbehandling Rengjør overflaten som skal oljes med
Beckers Terrassevask, skyll godt. Overflater som er
begrodd med mose, alger,sopp og mugg vaskes med
Beckers Sopp og Algemiddel. Slip grått, porøst og
nedbrutt treverk med slipepapir. Børst overflaten, og pass
på at treverket er tørt før du oljer.

Vedlikehold
Vedlikeholdsvask av tre: Undersøk treverket og vask
møblene med et mildt vaskemiddel. Hvis treet har begynt
å bli grått, vask med Beckers Terrassevask. Skyll grundig
med vann. Overflater infisert med mugg, alger, sopp eller
mose bør behandles med Beckers Sopp og Algemiddel. La
treet tørke. Olje treet i henhold til våre anbefalinger.

Viktig
Underlaget må være tørt ved oljeing, max 16% fuktighet.
Underlaget må være tørt ved oljeing, max 16% fuktighet.
Dette gjelder også på nytt, trykkimpregnert tre. Overflater
som er behandlet med treolje skal ikke beises før etter 2 år,
prøvebeis og kontroller vedheften først. Fare for
selvandtennelse. Brukte filler ol, kan forårsake brann
etter flere timer og disse skal plasseres i en metallbeholder
med vann eller brennes kontrollert.

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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