Køkkenbordsolie

Teknisk datablad

Beskyttelse af træbordplader og -møbler

08.04.2021 - p. 1/2

Trip Trap Køkkenbordsolie anvendes på ubehandlede eller tidligere
oliebehandlede/afslebne træoverflader. Olien giver en vand- og
smudsafvisende overflade.

•
•
•
•

Stærkt smuds- og vandafvisende
Naturligt look - fremhæver træets glød
Egnet til kontakt med fødevarer
Kan anvendes på alle træsorter

Anvendelsesområde
Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader. Kun til
indendørs brug.

Anvendelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en
luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.
Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 120-150. Støvsug overfladen for slibestøv.
Overfladen rengøres grundigt med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes
efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 4 timer ved 20 °C. Olien
omrøres grundigt.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets
forenelighed.

Sidste slibning

Korn 120-150

Behandling

En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden
af pladen have mindst én gang olie. Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør
mere olie, hvis der opstår tørre områder. Polér med rød eller hvid Trip Trap Håndskrubber Flex i træets
længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør. Herefter tørres alt overskydende olie af med en
fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
Tørres overfladen ikke tilstrækkelig tørre overfladen klistret op. Lad pladen hvile i 1 time og gentag
oliebehandlingen. Pladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling
slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn 280-400 inden aftørring med en fnugfri bomuldsklud.

Bemærk

Bordpladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres
med Køkkenbordsolie eller med Trip Trap Plejegel. Ved mere dybdegående renovation følges hele
arbejdsbeskrivelsen.

Tørretid
Tørretid

Efter afrensning med Trærens: 4 timer ved 20°C.

Let anvendelse

24 timer ved 20°C er olien brugstør. Bordpladen må i den periode ikke påvirkes med vand.

Gennemhærdet

Ca. 1 uge
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Teknisk data
Massefylde

Ca. 0,9 g/ml

Tørstofindhold

Ca. 70 %

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

15-30°C.

Viskositet

Ca. 35 sek.

Rækkeevne

Ca. 12-15 m²/liter afhængig af træsort.

Rengøring af værktøj

Med terpentin

Opbevaring

+ 10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.

VOC

Dette produkt indeholder max. 260 g VOC/l.
Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

0,75 liter dåse.

Godkendelser

EU-Egnet til fødevare kontakt

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natursæbe, varenr. 511025
Natursæbe spray, varenr. 510900

Månedlig pleje

Oliesæbe, varenr. 511225

Følgeprodukter

Trærens, varenr. 551525

Værktøj

Rød håndskrubber, varenr. 599755
Polerklud, grå, varenr. 596057

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for
WOCA Denmarks kontrol, kan
vi ikke garantere andet end
produktets kvalitet. WOCA
Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet
betragtes som halvfabrikata,
da resultatet er afhængigt
af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre produktet samt
de opgivne data. Denne label/
produktbeskrivelse erstatter alle
tidligere versioner.

