Produktdatablad

Finishing Oil

Produktbeskrivning

Teknisk data

Ronseal Finishing Oil är en unik blandning av naturliga oljor och hartser som tränger
djupt in i träet och ger ett långvarigt och vattenavvisande skydd, samtidigt som den
förhöjer träets naturliga patina och ger en vacker sidenmatt yta. Ronseal Finishing Oil
skyddar från insidan och ut och kan användas på alla träslag, både utomhus och
inomhus.

Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet

Torktider

vid 20°C och 60% rel.
luftfuktighet

Övermålningsbar:

6 timmar

Matt
Färglös
Lösningsmedel
Brandfarlig
Lättflyktig

Täckning

Täckning kommer variera beroende på ytans beskaffenheter. Ca 8 m2/liter.

Förberedelser

Ronseal Finishing Oil kan appliceras på obehandlat trä eller på trä som tidigare
oljats. Skall inte användas på tidigare lackat eller vaxat trä eller på golv. För bästa
resultat skall tidigare beläggningar avlägsnas.
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Finishing Oil
Applicering

Skaka både före och under applicering. Prova alltid på en dold yta först, för att
kontrollera önskad kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller
tidigare behandling.
1. Applicera Ronseal Finishing Oil generöst på en ren och luddfri trasa som
stryks ut över träet.
2. Stryk ut Ronseal Finishing Oil ordentligt i träets fiberriktning, alternativt
kan oljan appliceras sparsamt med pensel.
3. Obehandlat trä skall behandlas 2‐3 gånger med Ronseal Finishing Oil.
Vänta 10 minuter mellan varje applicering. När oljan inte längre tränger
ner i träet, torka då bort overskottsoljan med en ren trasa. Låt torka 6
timmar mellan varje strykning.

Underhåll

Fler lager kan appliceras efter behov. Följ anvisningarna ovan.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid
temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Risk för självantändning i indränkta trasor. Släng direkt använda trasor i en
vattenfylld behållare med lock. Rengör penslar och verktyg med lacknafta. Flytande
rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till
förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens
egenskaper inte bli optimala.
För bästa resultat applicera på trärena ytor.
Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat
applicera inte under 10°C.
Tål vin och sprit spill.
Godkänd för livsmedel.
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Storlekar

Ronseal Finishing Oil finns i 250 ml och 500 ml förpackningar (färglös).

Artikel nr
Färglös

250 ml
35967

500 ml
36681

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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