Teknisk
Datablad
Sigma Woodoil

MATERIALEBESKRIVELSE

Type

Træolie vandig.

Anvendelse

På træterasser eller andre områder med trykimprægnereret eller
eksotisk træ.

Anvendelsesområde Udvendigt.
Egenskaber

Beskytter mod vejrliget. Hæmmer skimmel og belægninger. Fremhæver
træets struktur og åretegning, giver træet en flot glød. Hurtigtørrende.

Farve

Farveløs.

Basisoplysninger
V 23°C, 60% RF

Bindemiddel
Specialolie.
Opløsningsmiddel Vand.
Pigment
Organiske & uorganiske pigmenter.
Tørstofindhold
17 % vol.
Glans
Mat
Lugt
Svag.
Vægtfylde
1,02 g/ml.
Tørretid / overmalbar Ca. 1 time.
Gennemtør
Ca. 1 dag.

FORHOLD VED BRUG

Forbrug

10-14 m²/ltr. afhængig af underlagets sugeevne.

Krav

Bunden skal være ren, tør, fast og fri for filmdannende overflade.
Træfugtigheden må max være 15 +/-3%.

Temperaturforhold Under påføring op tørring skal temperaturen være over 5°C og den
relative luftfugtighed under 80%.
Påføring

Pensel. Påføres vådt i vådt til mætning af træet. Se afsnittet om
anvendelse.

Forynding

Produktet er klar til brug og må ikke fortyndes.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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BRUGSANVISNING

Anvendelse

Påfør 2 gange Sigma Woodoil i træets længderetning vådt i vådt. Olien
påføres til træet er mættet. Ved 2. påføring kan et farvet produkt
blandes 1:1 med Sigma Woodoil, så træet ikke bliver væsentlig
mørkere. Farveløs må ikke alene bruges som slutbehandling.
Overskydende olie skal efter hver påføring aftørres efter 10-15 minutter,
med en fnugfri klud for ikke at danne overfladefilm, som sidenhen kan
give anledning til afskalning.

Systemer

Nyt og gammelt samt tidligere behandlet træværk afrenses med
Progold Træ & Facaderens. Synlige belægninger fjernes med børste,
skyl efter med rent vand. Er træet meget snavset og medtaget kan der
evt. rengøres med højtryksrenser med moderat tryk. Lad herefter
træværket tørre. Nyt, ubehandlet og barslidt træ grundes med mod råd
og svamp med Sigmalife Primer Aqua. Nyt tryk- & vacumimprægneret
samt ædeltræ grundes ikke mod råd og svamp.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Forbehold

Der garanteres ikke for behandling af lærketræsterasser.
Produktet er ikke egnet som grundingsmiddel.

Omrøring

Produktet omrøres let før og under brug.

Emballage

2,5 L. Metalspand.

Holdbarhed

3 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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