
Elit Treolje

Elit Treolje er en olje til årlig behandling av all
slags ubehandlet, trykkimpregnert eller tidligere
oljet tre utendørs, som terrassebord, terrasser og
hagemøbler. Olje i god kvalitet, motvirker
uttørking og sprekkdannelser og gjør overflaten
vannavvisende og enkel å vedlikeholde. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 10 m²/l

VERKTØY
Klut, pensel, svamp

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 10 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 8 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

BINDEMIDDEL
Olje

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Beste kvalitet
Vannavstøtende og lett å vedlikeholde
Gir et glansfritt resultat og framhever treets egen struktur
Unngår uttørring av overflaten og oppsprekking av treet.
Lett å påføre
Gir et glansfritt resultat og framhever treets egen struktur
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Forberedelse av overflaten
Vask nye ubehandlede områder og tidligere oljede
områder med Terrassevask. Skyll grundig etterpå og la
treet tørke. Børst og puss overflaten for å fjerne porøst
eller grått tre.

Påføre
Påfør Elit Treolje med pensel, rull eller pad flere ganger til
treet ikke suger lenger. Det overskytende som fortsatt er
der som bløte partier etter 30 minutter skal tørkes bort
med klut. 

Viktig: Ved behandling med brukket Elit Treolje,
anbefales et andre strøk med fargeløs Elit Treolje. Dette
for å redusere risikoen for at pigment sverter.

Vedlikehold
Årlig behandling av tre: Undersøk treverket og vask
møbler med mildt vaskemiddel. Hvis treverket har begynt
å bli grått, vask det med Terrassevask. Skyll grundig med
vann. La treverket tørke. Olje treverket i henhold til våre
anbefalinger.

Viktig
Rist boksen eller rør oljen grundig før bruk og nå og da
mens du oljer. Unngå å olje områder der det er fare for
regn i løpet av det neste døgnet, og hvis temperaturen vil
falle under 7 ° C.

Inneholder linolje. Risiko for selvantennelse. Brukte filler
og bomullsavfall osv. skal bløtlegges i vann eller brennes.

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.
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