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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Terrasseolie 0268
Type:

Træolie med indhold af planteolie, lysægte pigmenter og aktive stoffer.

Anvendelse:

Behandling og renovering af rengjorte træterrasser og havemøbler af træ.

Egenskaber:

Beskytter mod vejrliget og giver træet en vandafvisende overflade. Samtidig bibeholdes
træets naturlige glød og farve. Indeholder UV-absorber, som effektivt beskytter mod
sollysets nedbrydning.

Tørstof:

41 % vægt

Forbehandling:

Træet rengøres for snavs og evt. belægninger med FAXE Terrasserens.

38 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Pensel

Ufortyndet

-

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Hvis der anvendes flere spande, blandes disse inden brug.
Efter 15 minutters tørring aftørres evt. overskydende olie. Stærkt sugende træ behandles flere gange.
Tørring:

Udhærdet

Tørretid:
36 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
-

Rækkeevne:

Teoretisk:

10 m²/ltr.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

VOC forklaring:

Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger:

Oliebehandlingen skal ske i tørvejr og ikke i stærkt sollys. Temperatur mellem 15 og
25°C. Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude
opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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