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Glöm allt du vet om oljning. Exterior Wash-in Oil är en mild oljesåpa som rengör
och vårdar oljade utomhusytor som träterrasser och trädgårdsmöbler i trä.
Exterior Wash-in Oil rengör inte bara ytan skonsamt utan tillför även extra olja
som tränger in i träet och ger ett bättre skydd i upp till 6 veckor.

•
•
•
•
•

3-i-1 – tvättar, oljar in och underhåller
Bevarar träets fina utseende
Ökar träets resistens mot väder och vind
Skjuter upp behovet av grundoljning
Förlänger träets livslängd

Applikationsområde
Fungerar som en vårdande olja för alla slags oljebehandlade träytor utomhus.

Bruksanvisning
Förberedelser

Ytan ska vara fri från smuts, fett och beläggningar. Om träet är mycket nersmutsat med smuts och
beläggningar rekommenderar vi att ytan tvättas med WOCA Exterior Wood Cleaner innan det
behandlas med Exterior Wash-in Oil.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Blanda Exterior Wash-in Oil med rent vatten i förhållandet 1:10. Konsistensen hos Exterior Wash-in Oil
ändrar sig från oljig till mjölkfärgad och vattnig. Applicera den färdigblandade Exterior Wash-in Oil med
en blöt borste eller mopp. Låt blandningen verka i 10 minuter innan du sköljer bort rester av oljesåpan
med rent vatten. Låt ytan torka.

OBS!

Du kan med fördel behandla om ytan var 4–6 vecka för att bevara träets fina utseende och skjuta upp
grundoljningen.

Torktid
Verkningstid

10 minuter Skölj sedan bort rester från Exterior Wash-in Oil med rent vatten.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Mindre än 5 %: nonjoniska tensider, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, OCTYLISOTHIAZOLINONE.

Densitet

0.85-0.90 g/ml.

Torrsubstanshalt

10-20%

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

80-100 m²/L

Blandningsförhållande

1 dl Exterior Wash-in Oil per 10 dl vatten

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

Förpackning

1 L - 2.5 L

Re-treatment

Efter 4-6 veckor, beroende på väder och slitage.

Underhåll och tillbehörsprodukter
Intensiv rengöring

Exterior Wood Cleaner, #617925

Gundoljning

Exterior Wood Oil, #6179xx

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

