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Exterior Wood Oil anvendes utendørs til grunnbehandling og vedlikehold av nytt og
tidligere oljebehandlet treverk som terrasse, vinduer, hagemøbler, bekledning mm.
Den spesielle vannbaserte sammensetningen av oljens komponenter garanterer
att produktet kan utblandes med vann, og er miljøvennlig. Oljen framhever den
naturlige fargestrukturen i treverket.

•
•
•
•

Gir en slitesterk overflate
Innehar UV-beskyttelse
Hurtigherdende
Samtlige varianter har UV-beskyttelse

Bruksområde
Exterior Wood Oil anvendes utendørs til grunnbehandling og vedlikehold av nytt og tidligere oljebehandlet
treverk som terrasse, hagemøbler, bekledning mm. Exterior Wood Oil kan brukes på vanlige treslag som furu
og lerk, samt eksotiske treslag som teak, mahogni, og ipé.

Bruksanvisning
Forberedelse

Rengjør nytt og gammelt treverk med WOCA Exterior Wood Cleaner før oljebehandlingen. La treverket tørke i
minst 24 timer til luftfuktigheteni treverket er maks 17%. Slip en eventuell trereisning med sandpapir korning
120. Påfør oljen i tørt vær, min. temp. 13°C. Unngå direkte sollys og høye temperaturer.
Husk alltid å foreta en prøve på et mindre synlig sted for kontroll av overflaten og produktets kompatibilitet.

Behandling

Rør om oljen nøye før og under bruk. Påfør et jevnt og tynt lag olje med en pensel eller rull. Behandle alt
endetre først. Den våte oljen kan ha en hvit nyanse. Når vannet har fordampet etter noen minutter kommer
treverket til å se oljet ut. Tørk av overflødig olje med rene, lofrie bomullskluter etter maks 5 minutter. Vær
spesielt nøye med å fjerne overflødig olje fra skjøter og sprekker. Dersom overflaten ikke virker mettet, gjenta
steg.
Når treverket er tørt, kan det poleres med en polermaskin for å sikre en ekstra slitesterk overflate.

Merk

Treverk som ikke er trykkimpregnert (gjelder ikke Western Red Ceder) og lerk må grunnes med WOCA
Exterior Wood Primer.
OBS! (til møbler): Merk at det til Exterior Wood Oil i sort, antrasitt og valnøtt anbefales å påføre et lag Exterior
Wood Oil Natur på toppen, for å unngå at overflødig farge forsvinner.

Tørketid
Gjennomherdet

Det tar 24 til 48 timer for oljen å gjennomherde, avhengig av vær og temperatur. Treverket må ikke utsettes
for vann under denne perioden.
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Tekniske data
Tetthet

0,98-1,1

Holdbarhet

36M

Viskositet

23-32 DIN CUP 4

Forbruk

8-12 m2/l afhængig af træsort.

Farger

11 colours

Rengjøring av verktøy

Med vann

Oppbevaring

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes
for oppvarming (f.eks. sollys). Lagres frostfritt.

VOC

Dette produkt indeholder max. 20 g VOC/l. Grænseværdien er
130 g VOC/l (kat.A/f ).

Emballasje

0,75 liter og 2,5 liter

Re-treatment

Det er fordelsmessig å gjenta oljebehandlingen én til to
ganger i året, eller etter behov. Rengjør overflaten med
WOCA Exterior Wood Cleaner.

Vedlikehold og relaterte produkter
Rengjøring

Exterior Wood Cleaner

Relaterte produkter

Exterior Wood Primer

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Opplysningene er basert på
omfattende laboratorietester
og praktisk erfaring. Da
bruksforholdene ofte ligger utenfor
WOCA Denmarks kontroll, kan vi
ikke garantere annet enn produktets
kvalitet. WOCA Denmark A/S
fraskriver seg ethvert ansvar ved
utilsiktet bruk av og omgang med
produktet. Produktet kan prinsipielt
betraktes som et halvfabrikat,
da resultatet er avhengig av
konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling,
temperatur, luftfuktighet,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder seg retten til å
endre produktet samt angitte data
uten forvarsel. Denne etiketten/
produktbeskrivelsen erstatter alle
tidligere versjoner.

