
FÄRGTILLSATS & ROSTSKYDD

OWATROL OLJA är en mångsidig, genomträngande lufttorkande olja som kan användas ensam eller blandas i färg. 
Ensam ger den en hård flexibel yta, som driver ut fukt och syre från den rostiga metallen, vilket stoppar nya rostangrepp. 
Fyller porösa porer i trä för att förhindra flagning. Blandad i oljebaserade färger så förlänger den öppentiden, 
ökar utflytningen samt förbättrar vidhäftning. Till skillnad från skadlig thinner så behålls kvaliten på färgen samt att 
både kulör och torktid förblir oförändrad.

- Applicera direkt på rostiga ytor. 
- Penetrerar djupt in i den rostiga ytan och driver ut både fukt och syre. 
- Ger en solid yta med bra vidhäftning för nästa lager. 
- Komplett försegling av metallen mot vidare rostangrepp. 
- Kompatibel med alla typer av oljefärger. 
- Kan även användas på icke rostande metaller typ zink, koppar, aluminium m.m. 
- Primer för galvaniserande ytor. 
- Tillsats för alla typer av färger, bets och lasyr som är oljebaserade. 
- Fyller porerna i träet med olja, vilket förhindrar flagning. 
- Säkerställer bättre vidhäftning av färgen. 
- Underlättar applicering av färgen vid svåra förhållanden. 
- Kan avslutas med D2 OLJA på rostiga ytor för att ge ett högblankt och rostigt utseende. 
- Ökar flyktigheten (minskar risken för penseldrag), samt förbättrar vidhäftningen.

- För användning både inom och utomhus 
- Stålkonstruktioner, räcken, staket, rör, grillar, trappor m.m. 
- Maskiner, motordelar, släpvagnar m.m. 
- Skrov, tankar m.m. 
- Alla träytor, torra, porösa, hårda, mjuka. 
- Horisontella och vertikala ytor.

Finish: Transparent matt
Bindemedel: Alkydharts
Lösningsmedel: Lacknafta
Viskositet: Vätska
Egenvikt (vid 20  C): 0,877   0,05.
Fysiskaliskt tillstånd: Flytande
Fast innehåll: 44%   2.
Flampunkt: > +60  C.
Temperatur resistens: Upp till 175  C.
Hållbarhet: Minst 2 år i obruten förpackning.
Förpackning: 0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L, 200L.
Färg: Klar
Torktid:  - Dammtorr: 12 timmar.
 - Genomtorr: 24 timmar beroende på temperatur och fuktighet. 
 - Övermålningsbar: 24-48 timmar. 
VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat. A/h): 750 g/l. (2010). Denna produkt innehåller max 489 g/l. VOC.

- Pensel. 
- Roller. 
- Airless-spruta 
- Trädgårds-spruta

Täck allt som du inte ska måla. 
Arbetstemperatur +5  C - +35  C. 
Arbeta inte i direkt solljus 

FÖRARBETEN MÅLNING
Förbered ytan enligt instruktionen på färgburken. 
Ta bort allt löst och flagande material. 
Behandla all organisk tillväxt med svampdödande lösning eller en mix av 1 del vatten och 1 del klorblekmedel (låt verka 
i 15 min), skölj riktligt med vatten och låt torka.

FÖRARBETEN ROSTSKYDD
Ytan måste vara ren, torr och fri från olja, ta bort fett och andra föroreningar. 
Ta bort flagor av lös rost och gammal färg till fast underlag. 
Ytor som utsatts för kemikalier (syror, alkalisk eller salt) bör tvättas rikligt med vatten eller ånga. 
Svårt förorenade ytor ska tvättas med lämpligt lösningsmedel.
TA INTE BORT FAST ROST. 
RENGÖR INTE METALLEN TILL EN HELT BLANK FINISH.
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BRUKSANVISNING MÅLNING
 

Applicera färgen enligt instuktionen på färgburken. 
Om färgen är trögflytande, torkar för snabbt eller inte flyter ut ordentligt, tillsätt OWATROL OLJA (rör om väl) tills 
färgen känns smidig. Använd sedan pensel, roller eller airless-spruta vid applicering.
Blandningsinstruktioner
Slutstrykning: 5 - 20% OWATROL OLJA 
Mellanstrykning: Upp till 30% OWATROL OLJA 
Grundning: Upp till 50% OWATROL OLJA 
Ovanstående är en vägledning. Mängden olja beror på hur poröst underlaget är.

Träunderlag i bra skick
Grunda rent trä med en blandning av 1 del OWATROL OLJA med 2 delar grundfärg. Låt torka. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan. 

Skadade, mjuka träunderlag 
Applicera 2 till 4 lager lager med OWATROL OLJA vått i vått tills träet är mättat. (låt inte torka mellan strykningarna).
När träet inte absorberar mer, torka av överflödig olja och låt torka i minst 12 timmar. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

BRUKSANVISNING ROSTSKYDD
 

Nytt rent stål 
Prima nytt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 3 delar grundfärg. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Lätt rostad stål
Prima nytt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 2 delar grundfärg. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Nytt obehandlat rostigt stål
Prima nytt rostigt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 1 del grundfärg. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Gammal hård rostad eller tidigare behandlat stål. 
Applicera OWATROL OLJA vått i vått på alla rostiga områden tills det är mättat, låt torka. Ytan är mättad när oljan 
är blank efter torkning. Innan OWATROL OLJA har härdat helt, ta bort rostflagor och gamla färgflagor från ytan. 
Applicera mera OWATROL OLJA på dessa områden om det behövs, låt torka. 
Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

18 m2  per liter. 
Åtgången beror på hur poröst underlaget är och vilken appliceringsmetod som används.

Blanda eller måla inte över OWATROL OLJA med färg som innehåller starka lösningsmedel t.ex Xylene eller 
2-komponents färger. Till dessa typer av färg avändes OWATROL C.I.P.

Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta innan det torkat. Om oljan har torkat använd färgbortagningsmedel.
OBS: Alla trasor, stålull etc indränkt i OWATROL OLJA kan sjävantändas. Trasor, stål ull etc måste vara mättad med 
vatten efter användning eller placeras i en förseglad vattenfylld metallbehållare, innan du kastar bort den.

OWATROL OLJA som har blivit över hälls över i en mindre och tät metall/glasburk. 
Undvik kyla och hög temperatur.

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta tekniska datablad är korrekta. OWATROL 
International kan inte garantera resultat som vi inte har kontroll över, de förhållanden under vilka våra produkter 
används. För ytterligare rådgivning och information kontakta vår tekniska avdelning via e-post info@owatrol.com 
eller den lokala OWATROL Agent. Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet. Alla andra OWATROL 
produkter som nämns i detta dokument bör användas enligt anvisningarna på etiketten och det tekniska databladet.

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 förpackning eller etikett. SDB tillgänglig vid www.owatrol.com
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OWATROL® OIL is a trademark


