
TERRASSEOLIE 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

Anvend TerrasseOlie udendørs på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede over ader

af hårdttræ eller nåletræ. Til lærketræ anbefaler vi dog Junckers LærkeTræsOlie.

Olien beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

TerrasseOlie natur, nyatoh og teak er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter,

som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Hærdende olie med UV- lter.

Emballagestørrelser: 
2½ og 5 liter i farverne natur, nyatoh, sort og teak.

Risiko for selvantændelse: 
Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde.

Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx

et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortska es som

anvist i det nationale a aldsregulativ. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel, rulle.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 
24-48 timer mellem hver behandling. 

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Anvendelsesområde: Hårdttræ og nåletræ. Til lærketræ

anbefaler vi dog Junckers LærkeTræsOlie.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 ˚C. Når

emballagen er åbnet, vil olien danne skind på over aden ved

henstand og evt. gelere i emballagen.
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BRUGSANVISNING

Over aden skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og over adebelægninger fjernes med Junckers

HaveMøbel- & TerrasseRens. Evt. træ berrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med nt sandpapir.

TerrasseOlie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Med pensel eller rulle påføres over aden et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

Over aden må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle ader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: 
F 39.4 - Junckers HaveMøbel- & TerrasseRens
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