
Produktdatablad

Natural Wood Edeltreolje Classic
Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre
innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og
årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse
Eksklusiv værbestandig olje som gir en glansfull oljebehandling. Inneholder
UV-filter som beskytter treet mot missfarging forårsaket av solen
nedbrytende stråler. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

UV filter

Eksklusiv

Glansfull

Anvendelse

Teak, mahogni og annet edeltre, inne og utendørs.
F.eks. på ytterdører, vinduer og garasjeporter.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. 

Fremgangsmåde

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved avrensning og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent. 
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Ujevne overflater slipes jevne. 

Påføring

Pensel eller rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Fargeløs og blank overflate som fremhever treets ådring.
Forventet holdbarhet 1 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor
være kortere eller lenger enn angitt.



Produkt type Treolje

Glans Blank;90

Densitet (kg/l) 0.92

Tørstoff vekt (%) 57

Tørstoff vol (%) 50

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +5°C

Luftfuktighet Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 4

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 12

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 28

Fortynning White spirit

Rengjøring av verktøy osv. Penselrens

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale
gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende
maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.
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