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1) PRODUKTBESKRIVELSE  

• Produktet er en grundingsolie med trætjære til udendørs træ. 

• Linoliegrunder kan anvendes til alle træsorter. 

• Hvis træet er udsat for vejr og vind bør det overmales med trætjære. 

• Linoliegrunder med trætjære er diffusionsåben. 

  

2) PRODUKTANVENDELSE  

• Produktet anvendes til at grunde eller oliebehandle udendørs træ. 

• Linoliegrunder med trætjære bruges især til træ som er udsat for fugt (jord eller vand kontakt) eller til træ 

som skal behandles med trætjære. 

• Linoliegrunder med trætjære kan anvendes til alle træsorter, og nyt og gammelt træ. 

• Produktet kan også bruges som genopfriskningsolie til overflader som er malede med trætjære. 

 

3) FORBEHANDLING  

• Overfladen skal være ren, tør og fri for alger og skimmel. 

• Hvis overfalden er angrebet af skimmel skal den renses og skimmelbehandles inden olien påføres. 

 

4) PÅFØRING  

• Påføres tyndt med pensel af naturhår. 

• Lad olien trække i 2 timer, hvorefter al overskydende olie tørres af. 

• Klude med linolie kan selvantænde og lægges derfor i en plastikpose der lukkes tæt eller druknes i vand. 

 

5) EFTERBEHANDLING  

• Kan slutbehandles med trætjære. 

• Skal Linoliegrunder med trætjære være eneste behandling, skal overfalden rengøres og efterbehandles 

med Linoliegrunder med trætjære én gang om året. 

 

 

 

1  



Produktdatablad Linoliegrunder med trætjære    

 

 

 

 

 

 

6) TEKNISKE DATA 

• Type: Grundingsolie 

• Rækkeevne: 5-6 m2/liter, afhængig af sugeevne og bund. 

• Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +10 0C.  

• Tørretid: 10-14 dage inden der kan males. UV-lys og frisk luft fremmer tørreprocessen. 

• Rengøring af værktøj: Varmt vand og grundrens.  

• Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.  

• Emballage: 1, 2½, 5 og 10 liter 

 

7) SIKKERHED  

• Mal-kode: 00-3 (1993).   

• VOC: 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/l) 500 g VOC/l (2010).  

• Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Undgå kontakt med huden (S24). 

Brug handsker (S37). 

• Faresætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). 

• 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 
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