
Produktdatablad

Bordpladeolie
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ.
Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning
forbliver synlig.

Egenskaber
Mat olie til bordplader, møbler og lignende. Mætter træets overflade og gør
den vand- og smudsafvisende. Giver en smuk hvidskuret overflade, som er
nem at rengøre. Kan ikke tones.

Fremhæver træets naturlige glød

God beskyttelse mod smuds- og vandpåvirkning

Dokumenteret egnet til kontakt med fødevarer

Anvendelse

Til alle træsorter, fx fyr, gran, eg, bøg, ask, mahogni, teak m.m. 
Til bordplader og møbler o.l.
Ikke velegnet til gulve.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast. 

Behandling

Rester af lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Rengør med Natural Wood Wood Cleaner.
Slib overfladen let med fint sandpapir.
Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Det bedste resultat opnås ved 2-3 behandlinger inden ibrugtagning.
På hårde træsorter opnås den bedste vandbestandighed med en ekstra behandling.

Påføring

Pensel. 
Påfør olien med pensel i et jævnt og dækkende lag. 
Vent 30 min. mens olien trænger ind i træet. 
Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
Aftør al overskydende olie med en fnugfri bomuldsklud. 
Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
Lad bordpladen hvile i en time og gentag herefter behandlingen.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Overfladen kan opfriskes med et tyndt lag Bordpladeolie, som påføres med en fin påføringssvamp.
Undgå kraftig vand- og væskepåvirkning de første 4-7 døgn.



Produkttype Træbeskyttelse, transparent

Glans 10;Mat;[]

Massefylde (kg/l) 0.84

Tørstof vægt (%) 35

Tørstof vol. (%) 38

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 20

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 7

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Mineralsk terpentin

OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde. 
Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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