
Møbel- og
Vinduesolie
Beskytter udendørs træ mod vejr og vind

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie anvendes til behandling og pleje af nye og
nyafrensede møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien trænger ind i
træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade samtidig
med, at olien fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og beskytter
træet mod nedbrydende UV-stråler. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie
indeholder fungicider, og må derfor kun anvendes udendørs.

Gør overfladen stærkt vand- og smudsafvisende
Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod solens stråler
Fremhæver træets naturlige glød

Anvendelsesområde Til grundbehandling af nye og afrensede møbler/vinduer samt andet
udendørs træværk.

Anvendelse Forbehandling

Behandlingen bør udføres i en periode med tørvejr. Undgå direkte sollys og
stærk varme.Ældre møbler/vinduer rengøres først med Trip Trap Møbel-og
Terrasserens (til lettere afrensning), eller Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens
(til grundafrensning). Træet skal herefter tørre ca. 1 døgn. Evt. fiberrejsning
slibes let med sandpapir korn 120. Træet skal være helt tørt, før
oliebehandling påbegyndes.

Behandling

Olien omrøres grundigt før og under brug. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie
påføres med pensel eller bomuldsklud. Al overskydende olie aftørres med
rene bomuldsklude efter 30 min. Vær især opmærksom på at fjerne
overskydende olie i samlinger og sprækker. En oliering og aftørring
kan udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie. Efter 2 timer kan
træet evt. poleres med en hvid Trip Trap Håndskrubber Flex.

Bemærk

Det anbefales at opfriske oliebehandlingen 1-2 gange årligt.OBS: Kun til
udendørs brug!

Tørretid 5-7 timer ved 20°CTørretid:
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Træet må ikke udsættes for vand, mens olien hærder.Vi anbefaler:

24-48 timer ved 20°CGennemhærdet:

Teknisk data 3 årHoldbarhed:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.Påføringstemperatur:

8-10 m²/LRækkeevne:

Teak, Mahogni, NaturFarver:

Med terpentinRengøring af værktøj:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes
for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og
køligt om sommeren.

Opbevaring:

750 mlEmballage:

TerpentinKan opløses med:

Vedligehold og
følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

VEDLIGEHOLDELSE:Det anbefales at opfriske oliebehandlingen 1-2 gange
årligt. Start med en afvaskning med Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Når
træet er tørt, påføres olien med pensel eller klud. Overskydende olie aftørres
grundigt efter max. 20 minutter. Er træet blevet gråt, anbefales en
afrensning med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens og en ny
grundbehandling.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark
A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af
konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre
produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere
versioner.
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