Datablad XpertPro Træolie Valnød

• Gør træet smudsafvisende og slidstærkt

ANVENDELSE:

XpertPro Træolie anvendes til ubehandlet eller
ludbehandlet massiv træ og parketgulve.
Forbehandling:
• Træet skal være slebet, rent og tørt.
• Slut af med korn 100-120
• Snavs fjernes med Xpertpro Trærens
• En forbehandling med XpertPro Trærens
forbedrer kvaliteten af olieoverfladen og
intensiverer farvevirkningen
• Arbejdstemperatur min. 18°C
• Store arealer bearbejdes i sektioner af ca.
10-15 m²

Behandling:
• Olien påføres i et jævnt lag. Olien skal ligge
blank og våd på træet i 10-20 min. Tørrer
overfladen ud, tilføres mere olie.
• Overskydende olie skrabes med hvid
gummiskraber og tilsættes frisk olie og
bruges til det næste areal.
• Den ”skrabede” overflade poleres med en
polerskive og olierester tørres af med en
olieabsorberende klud.
• For en perfekt finish efterpoleres overfladen
med en polerrondel og lidt olie (5-10 ml/m2)
• Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes
med gulvpap. Gulvet kan herefter nænsomt
tages i brug.
• Indtil olien er fuldstændig gennemhærdet
skal gulvet beskyttes mod vand.

Efterbehandling:
• Støv og løst snavs fjernes med støvsuger.
• Til rengøring anbefales oliepleje eller
XpertPro Gulvsæbe. Til renovering rengøres
overfladen med XpertPro Trærens og
efterbehandles med plejeolie eller XpertPro
Træolie

Produkttype:

Træolie på basis af forædlede vegetabilske olier og
Holdbarhed:
evt. titanhvid

24 måneder i uåbnet emballage

Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket

Natur, Grå, Valnød og Hvid

Rækkeevne:

Nuancer:

10-15 m²/ltr.

Tørring:

Tørretid:

Lagtykkelse tør film:

Kan belastes
skånsomt

5 timer
20°C

-

Gennemhærdet

7 døgn
20°C

-

Tørstof:

59 % vægt 54 % volumen

Bemærkninger:

Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et
ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Hvid Gummiskraber
Polerrondel hvid
Polermaskine
Olieabsorberende klude

Ufortyndet
Ufortyndet
Ufortyndet
Ufortyndet

-

Kan afdækkes efter 5-7 dage

XpertPro Træolie kan anvendes med håndkraft ved mindre arealer eller vha.
maskiner ved større arealer.
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