
Produktbeskrivelse
Tinova Traditional Allround Oil anvendes som vandafvisende behand-
ling af træterrasser, havemøbler og lignende udendørs træ af fyr, gran, 
ceder, (ej lærk), samt trykimprægneret træ. Tinova Traditional Allround 
Oil har god dybdeindtrængning i træet og giver god beskyttelse mod 
fugtindtrængning.

Behandling
Omrøres før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for 
begroninger. Fritstående og ventileret udvendigt træ må max. inde-
holde 16 vægt% fugt.
Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Tilsmud-
sede overflader rengøres med Original Grundrens. Træ der er grånet 
(nedbrudt) af vejrliget, nedsætter overfladebehandlingens vedhæft-
ning til træunderlaget og forringer behandlingens levetid. Vejrgrånede 
træoverflader slibes til trærent inden behandling med Tinova Traditio-
nal Allround Oil.
Tinova Traditional Allround Oil påføres 1-2 gange til træet er mættet 
med olie. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende 
olie (efter ca. 15-20 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Vedligeholdende behandling foretages efter ca. ½ - 1 år eller efter 
behov.

Tinova Traditional Allround Oil må ikke anvendes alene som farveløs 
slutbehandling uden tilsat pigment.

Bemærkning
Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte 
solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer ef-
ter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed 
må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Risiko for selvantændelse.
Anvendte materialer som f.eks. klude, afdækning og lignende vædet 
med Tinova Traditional Allround Oil kan selvantænde og skal derfor 
destrueres straks efter brug.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bort-
skaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. 
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For 
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Alkyd/olie
Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer
Genbehandlingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 
timer
Temperaturforhold ved påføring:  Min +5°C. - Max 
+25°C i luft og underlag 
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt) 
Påføring: Pensel, rulle
Fortynding: Min. terpentin. Max. 10 %
Standard Farver/Baser:  Base Clear (farveløs)
Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 5 liter
Rengøring af værktøj: Min. terpentin 
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og 
tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 1-1
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