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DEKS OLJE ® D. 1

Produktbeskrivelse

DEKS OLJE® D.1 er en penetrerende treolje som metter treverket ved å erstatte oljene treet har mistet. Oljen
driver ut all fuktighet og luft, trenger seg dypt inn i porene, beriker og stabiliserer treverket og sørger for
langvarig beskyttelse av både innendørs- og utendørs treverk. DEKS OLJE® D.1 er en transparent olje som ikke
danner film. Den fremhever treverkets naturlige skjønnhet, samtidig som den er lett å vedlikeholde, uten å
måtte fjernes eller slipes.

Egenskaper

• Spesielt egnet for grovt, kompakt, oljeholdig og vanskelig impregnerbart treverk.
• Penetrerer dypt inn i treverkets porer og driver ut fuktighet og luft.
• Beskytter mot vann og fuktighet og dens virkning.
• Gjennomsiktig - bevarer treverkets tegninger og farger.
• Gir et silkematt, naturlig resultat (For en blank overflate påfør et lag med DEKS OLJE® D.2*).
• Danner ikke film - vil ikke flasse eller sprekke.
• Enkelt vedlikehold - må ikke fjernes eller slipes.
• Kan påføres over og under vannlinjen.

Bruksområder

• Hardwood og eksotiske treslag - eik, kastanje, ask, teak, ipé, mahogny, bangkirai...
• Myke tresorter - furu, lerk, gran...
• Utendørs - hagemøbler, dører, vindusrammer, gjerder, trapper, dekk...
• Innvendig - tregulv, panel, dører, vinduer, trapper...
• Båter - skrog, portaler, dører, rorhus...
• Vannrette og loddrette overflater.
• Ypperlig grunning for konvensjonelle enkomponente marine- og dekorative malinger.

Tekniske data

Finish: Matt.
Bindemiddel: Alkydharpiks.
Løsningsmiddel: Løsningsmiddel.
Egenvekt (ved 20°C): 0,850 ± 0,05.
Viskositet: Væske.
Fast innhold: 27 % ± 2 %.
Flammepunkt: > 60°C.
Holdbarhet: 2 år i orginalemballasje, uåpnet.
Beholderstørrelse: 1 liter, 2,5 liter, 10 liter, 100 liter.
Farge: Ravfarget.
Tørketid: 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.
Ventetid før bruk eller påføring av DEKS OLJE® D.2*: 3 dager.
VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. a/f) 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 550 g/l.

Påføringsverktøy

Første påføring: Pensel, rulle.

God påføringspraksis

Tildekk alt du ikke ønsker å overflatebehandle. Påføres mellom 5 og 35°C.

Vedlikehold: Pensel, rulle, hagesprøyte.

Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
Etter sprøytepåføring må du alltid pensle fram og tilbake for bedre inntrenging og et jevnt resultat.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

METTENDE TREOLJE
Silkematt finish

Påføring

SKAL IKKE TYNNES. BRUKES SOM DEN ER. Hemmeligheten bak DEKS OLJE® D.1s suksess ligger i at den fullstendig metter
treverket og beskytter det innenfra samtidig som det gir en silkematt finish etter å ha tørket.
Begynn med å påføre DEKS OLJE® D.1 på et område som kan behandles på ca. 15 minutter.
Så snart den første påføringen har penetrert inn i treverket (vanligvis 15-30 min), påfør andre strøk.
Fortsett å påføre vått i vått til treverket er jevnt over mettet. Antall påføringer er avhengig av treverket.
IKKE la DEKS OLJE® D.1 tørke eller bli støvtørr mellom påføringer.
La siste strøk tørke i 30 minutter. Tørk så av overflødig olje med en lofri fille fuktet i DEKS OLJE® D.1. Om nødvendig, vri
opp kluten innimellom for å unngå at den blir for fuktig.
Det er viktig at så mye DEKS OLJE® D.1 som mulig blir påført den første dagen.
DEKS OLJE® D.1 må holdes «aktiv». Dette oppnås via vått-i-våttpåføringer og ved å pensle overflaten kontinuerlig, noe som
sørger for maksimal penetrering.
DEKS OLJE® D.1 Har høy penetreringsevne. Dens plass er inne i treverket, ikke på overflaten.
La DEKS OLJE® D.1 tørke i 3 dager før du tar i bruk flaten som har blitt behandlet eller fortsetter behandling med
DEKS OLJE® D.2*.

Dekkevne

Første behandling: 1 til 4 m2 per liter.
Vedlikehold: 8 til 12 m2 per liter.
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, samt type, porøsitet og tekstur på treverket.

Vedlikehold

Regelmessig rengjøring med NET-TROL®* vil holde flatens utseende vedlike over lengre tid.
DEKS OLJE® D.1 vil gradvis lysne over tid, grunnet solens UV-stråler. Når treverket har lysnet til en lys grå farge er det på
tide med vedlikehold.
Vask overflaten med NET-TROL®*.
Påfør DEKS OLJE® D.1 til treet er mettet og flaten igjen har fått en silkematt finish. Vanligvis er 1-2 strøk nok.

Restriksjoner

Noen typer tettingsmasse kan mykne i kontakt med DEKS OLJE® D.1. Hvis du er i tvil, kontakt oss.
Tanniner og naturlige treoljer som finnes i f.eks iroko hemmer behandlingens penetrerende egenskaper og tørketid. Kontakt
oss for råd angående nødvendige forberedelser.
For kryssfinér - Kontakt oss.
DEKS OLJE® D.1 bør ikke brukes på Thermotre.

Rengjøring

Rengjør alle redskaper og alt utstyr med white spirit mens de fremdeles er våte. Hvis de tørker må de rengjøres med
malingsfjerner. Drypp eller sig bør tørkes av umiddelbart med en fille fuktet med White sprit. Tørket DEKS OLJE® D.1 kan
fjernes med DILUNETT®*.
Oppbevar redskaper i henhold til fabrikantens anvisninger.
MERK: kluter, stålull etc. dyppet i DEKS OLJE® D.1 kan selvantennes hvis det ikke kastes forskriftsmessig. Kluter, stålull etc.
må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet vannfylt metallbeholder, før de kastes med husholdningsavfallet.

Oppbevaring

DEKS OLJE® D.1-rester overføres til en liten, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.
Må ikke utsettes for frost eller høy temperatur.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktige. OWATROL International
kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter blir brukt under. For ytterligere råd og
informasjon vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post info@owatrol.com eller den lokale OWATROL Agent for ditt
land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet, bør
brukes som forklart på emballasje og teknisk datablad.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å puste inn damp. Unngå kontakt med huden. Ved svelging må ikke
brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholderen eller etiketten.
HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no

Utgivelsesdato

April 2012.
* Samme produsent

Owatrol International Nordic A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

DEKS OLJE® D.1 er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.no

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Generelle retningslinjer:
Overflaten må være ren, tørr og uten smuss, fett, skitt, jordslag (mugg) og tidligere belegg.
Behandle jordslag med en løsning av 1 del klor til 1 del vann. Skrubb løsningen på overflaten og la virke i 10-15 minutter;
skyll grundig.
Etter rengjøring skal treverket tørke i 2-3 dager, eller til det har fått et fuktighetsinnhold på max. 18 % eller mindre før ny
behandling.
DEKS OLJE® D.1 kan kun brukes på ubehandlet treverk eller værslitt treverk som tidligere er behandlet med DEKS OLJE® D.1.
Alle andre behandlinger må fjernes helt.
Puss om nødvendig overflaten etter rengjøring (sandpapir nr. 100).
Nye treoverflater:
Innvendig: Slip treverket med sandpapir nr. 100 for å åpne porene, fjern slipestøvet og tørk godt over med rødsprit for å
fjerne overflatefett.
Utendørs: Følg samme instruksjoner som for innendørs treverk ELLER behandle overflaten med TREPREP* og nøytraliser med
NET-TROL®*.
Nye treoverflater har en hard blank høvlet overflate som hindrer maksimal gjennomtrenging av overflatebehandlinger. Sliping
eller behandling med TREPREP* fjerner dette belegget slik at overflatebehandingen kan fungere optimalt.
For behandling av iroko og padouk, se «Restriksjoner».
Værslitt treverk (ubehandlet):
Vask treverket med NET-TROL®* for å fjerne løse trefibre, smuss og andre overflatekontaminanter. Hvis treverket er veldig
skittent, rengjør med TREPREP* og nøytraliser med NET-TROL®*.
Tidligere oljede overflater:
Andre typer olje eller kvistlakk må fjernes helt med Treprep*, og siden nøytraliseres med NET-TROL®*, før påføring av
DEKS OLJE® D.1.
Tidligere malte overflater (maling, lakk, beis, impregnering):
Alle tidligere behandlinger med maling, lakk, etc., må fjernes med DILUNETT®* og nøytraliseres med NET-TROL®* før
påføring av DEKS OLJE® D.1.
Merk: Hardwood, eksotisk hardwood og tresorter med høyt tannininnhold (cedar, douglasgran, teak, ipe...) kan mørkne med
bruk av TREPREP* og DILUNETT®*. Ved å nøytralisere med NET-TROL®* gjenopprettes treverkets naturlige farge.
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