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INTERIØROLIE KLAR
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1) PRODUKTBESKRIVELSE
•

Produktet er en miljøvenlig ufarvet plejeolie til indendørs brug.

•

Olien mætter træ og andre sugende overflader.

•

Olien bevarer træets naturlige udseende og efterlader overfladen silkemat.

•

Interiørolie Klar er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE
•

Produktet anvendes indendørs til at oliebehandle træ og andre sugende overflader.

•

Interiørolie Klar kan bruges på gulve, bordplader, klinker og møbler.

3) FORBEHANDLING
•

Overfladen skal være ren og tør og fri for evt. slibestøv.

•

Nyvasket træ bør slibes let inden olien påføres, da træ rejser sig når det får vand.

4) PÅFØRING
•

Påføres med pensel, rulle, svaber eller klud.

•

Bordplader påføres et lag olie på bagsiden inden den lægges og forsiden olieres.

•

Interiørolie Klar påføres og trækker ca. 1 time, mens den jævnligt fordeles ud over træet.

•

Efter 1 time poleres olien godt ind i overfalden og al overskydende olie fjernes.

•
•

Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.
Gennemhærdet efter 7 dage. UV-lys og frisk luft fremmer tørreprocessen.

5) EFTERBEHANDLING
•
•

Rengøres med sæbespåner opløst i lunkent vand.
Slibes og efterbehandles med Interiørolie Klar efter behov når overfladen er slidt og tør.

6) TEKNISKE DATA
•

Type: Indendørs plejeolie

•

Rækkeevne: 10 m2/liter afhængig af overfladen.

•

Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +15 0C.

•

Tørretid: Overfladetør 24 timer; Gennemhærdet ca. 7 dage

•
•

Fortynding: Fortyndes ikke.
Rengøring af værktøj: Varmt vand og grundrens.

•

Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.

•

Holdbarhed: -

•

Emballage: 1, 2½, 5 og 10 liter
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7) SIKKERHED
•

Mal-kode: 00-1 (1993).

•

Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

•

Faresætninger: Kan irritere øjnene (R36). Kan irritere huden (R38).

•

Brandfare: Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der
lukkes tæt.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.
Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com
Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33

