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Tips vid användning

Egenskaper

Användningsområden

DEKS OLJA D.1 är en olja som mättar träverket.  
Driver ut fukt, luft och fyller porerna med olja. Berikar och stabiliserar träverket för ett långvarigt skydd. Användes 
både inom- och utomhus. En klar olja som återskapar den naturliga skönheten i träverket.  
Framtida underhåll är enkelt då det varken krävs slipning elelr strippning.

- Optimerad för tjocka, täta, feta och svårimpregnerade träverk. 

- Driver ut fukt och luft genom att tränga djupt in i träets porer. 

- Skyddar mot fukt och dess effekter. 

- Transparent – upprätthåller träverkets naturliga utseende. 

- Naturlig matt lyster (För en blank finish, behandla med DEKS OLJA D.2). 

- Bildar ingen film – Ingen flagning.
 

- Enkelt underhåll - Ingen slipning eller stripping. 

- Kan appliceras över- och under vattenlinjen.

- Hardwood och tropiska träslag - ek, kastanj, ask, teak, IPE, mahogny mm.

- Barrträ - tall, lärk, gran mm.

- Utomhus - däck, trädgårdsmöbler, fönster, dörrar, karmar mm.

- Inomhus - golv, paneler, trappor, snickeri mm.

- Marin - träskrov, portaler, trim, styrhytter mm.

- Horisontella- och vertikala ytor.

- Utmärkt primer för konventionell målning och vidare behandling med olja.

Finish: Matt. 

Bindemedel: Alkyd/Uretanhartser. 

Lösningsmedels typ: Lacknafta. 

Viskositet: Flytande. 

Specifik vikt: (vid 20° C): 0850 ± 0,05. 

Fysikaliskt tillstånd: Vätska. 

Fast innehåll: 27% ± 2. 

Flampunkt: > 60° C. 

Hållbarhet: 2 år i oöppnad förpackning. 

Förpackning: Spray 300ml, 1l, 2.5L, 20L, 200L. 

Färg: Amber. 

Torktid: 24 timmar, beroende på temperatur och fuktighet. 

Ställtid innan fortsatt behandling med DEKS OLJA D.2: 3 dagar. 

VOC: EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/f) 700 g/ l (2010). Denna produkt innehåller max. 628 g/liter.

Huvudsakligen: pensel och roller.
Underhåll: pensel, roller, trädgårdsspruta.

Täck över allt du inte vill måla. 
Applicera mellan 5˚ C och 35˚ C. 
Applicera inte i direkt solljus eller på varma ytor. 
Efter sprutning, efterstryk med pensel eller roller för att förbättra penetration och för att få ett jämt resultat.



Förarbeten Allmänna anvisningar: 
Ytorna ska vara rena, torra och fria från smuts, fett, sot, mögel och tidigare beläggningar. Behandla mjöldagg med 
en blandning av lika delar klorin/vatten. Skrubba lösningen på ytan och låt stå i 10-15 minuter, skölj noggrant. 
Efter strippning och rengöring, låt träverket torka 2-3 dagar eller tills det har nått en fukthalt på 18% eller mindre  
innan slutlig finish. 
DEKS OLJA D.1 får endast användas på rena träytor eller ytor som tidigare behandlats med DEKS OLJA D.1. ALLA 
andra behandlingar måste vara helt och grundligt borttagna.         
Om det behövs slipas efter rengöring och/eller strippning använd 100 korn sandpapper.

Nytt trä: 
Inomhus – slipa träverket med 100-korn slippapper för att öppna porerna. Torka bort dammet och avfetta ytan med 
rödsprit. 
Utomhus – förbered som för inomhus eller behandla ytan med DILUNETT och neutralisera med NET-TROL. Nya träytor 
har en hård blank yta som förhindrar maximal penetration och bindning av någon ytbehandling. Slipning och behandling 
med DILUNETT tar bort detta och garanterar maximal finish. Iroko och Padouk, se ”restriktioner”. 

Slitet träverk (obehandlade): Rengör slitet träverk med NET-TROL, för att ta bort den lösa smutsen och andra  
föroreningar från underlaget. Om träverket är svårt förorenat, rengör med DILUNETT och neutralisera med NET-TROL.

Tidigare oljade ytor: Alla andra oljor eller ytbehandlingar måste tas bort med TREPREP. Därefter neutraliseras ytan 
med NET-TROL, innan DEKS OLJA D.1 kan appliceras. 

Tidigare belagda ytor (färg, bets, lack, impregneringsmedel etc.): 
Alla tidigare beläggningar måste avlägsnas noggrant med DILUNETT och neutraliseras med NET-TROL, innan DEKS 
OLJA D.1 kan appliceras. 
 

OBS: Hardwoods av exotiska lövträd och träsorter rika på tanniner, dvs. Cedar, Douglas Fir, Teak, IPE mörknar vid 
behandling med DILUNETT, men med neutralisering med NET-TROL direkt efter sköljning kommer träverkets 
naturliga färg tillbaka.

Applicering Förtunnas ej, används som den är. 
Börja med att applicera DEKS OLJA D.1 på området som skall behandlas. Så snart den 1:a strykningen trängt in  
(normalt 15-30 minuter), applicera en 2:a strykning. 
Fortsätt att applicera DEKS OLJA D.1 ”vått i vått” tills en enhetlig mättnad av träverket uppnås. 
Antalet strykningar beror på träverket. Låt INTE DEKS OLJA D.1 torka mellan strykningarna. 
Lämna sista strykningen i 30 minuter och torka sedan av överskottet med en luddfri trasa. 
Det är viktigt att så mycket DEKS OLJA D.1 som möjligt appliceras första dagen. 
Låt torka i 3 dagar innan ytan tas i bruk eller vid fortsatt behandling med DEKS OLJA D.2. 
Temperaturen har liten betydelse vid arbete med DEKS OLJA D.1.

Åtgång Första gången: 1 - 4 m2/l. 
Underhåll: 8 - 12 m2/l. 
Verklig täckning varierar beroende på appliceringsmetod, typ, struktur och porositet av träet.

Underhåll Regelbunden tvättning med NET-TROL bidrar till att behålla utseendet på DEKS OLJA D.1. 
DEKS OLJA D.1 kommer successivt att bli ljusare med tiden på grund av exponering av sol och UV-strålar. 
När träverket fått en ljusgrå färg, är det dags för en ny grundlig behandling. Rengör ytan med NET-TROL. 
Applicera DEKS OLJAD.1 tills träverket är mättat och finishen är återställd, (vanligen är 1 eller 2 strykningar tillräckligt).

Restriktioner DEKS OLJA D.1 kan lösa upp fogtätning. Om du är osäker kontakta oss. 
De tanniner och naturliga oljor i träslag såsom Iroko hindrar penetration och torkning av ytbeläggningar. Dessa arter av 
trä bör vara noggrant förbehandlade eller utsättas för väder och vind i 12 månader innan DEKS OLJA D.1 appliceras. 
Kontakta oss för råd. 
Plywood - Kontakta oss.  
Använd inte DEKS OLJA D.1 på Thermo-behandlat trä.

Lagring Överbliven DEKS OLJA D.1 ska överföras till en mindre, lufttät/stängd metall- eller glas behållare. 
Skyddas mot kyla och höga temperaturer.

Rengöring Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta medan de fortfarande är våta. Om de tillåts torka, använd 
färgborttagningsmedel. Torka upp droppar eller rinningar direkt med en trasa indränkt i lacknafta. 
Torkad DEKS OLJA D.1 kan tas bort med DILUNETT. Förvara och underhåll utrustning enligt tillverkaren. 

Obs: Alla trasor, stålull mm. indränkta i DEKS OLJA D.1 kan självantända om de kasseras felaktigt. Trasor, stål ull mm. 
måste mättas med vatten efter användning och/eller placeras i en förseglad, vattenfylld metallbehållare, 
innan kassering.

Generella instruktioner Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under vilka 
våra produkter används. För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning med 
e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL agenten för ditt land.

Säkerhet Förvaras utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor. Undvik kontakt med hud och ögon. 
Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 
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