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RAL-TEX Terrasseolie er til oliering af alt træværk udendørs – havemøbler, træterrasser, plankeværk og træpaneler brug til beklædning af huse 
og skure. Terrasseolie kan bruges på alle træsorter.
Terrasseolie leveres i et stor antal farver og det anbefales at bruge den farvetone, som kommer tættes på den anvendte træsort. Kombinationen 
af farvepigmenter og Terrasseolie sikrer en forøget beskyttelse af træværket og en større holdbarhed efter behandlingen. Terrasseolie kan 
påføres ubehandlet træ og kan også anvendes til efterbehandling af allerede olieret træ. Udvælgelsen af oliekomponenter er foregået 
med fokus på lang holdbarhed. Træværk behandlet med RAL-TEX Terrasseolie er vandafvisende og tilsat effektive fungicider som beskytter 
overflader mod skimmel og svampeangreb, hvilket sikrer en lang holdbarhed. Terrasseolie er let at forarbejde. Terrasseolie har også et 
indbygget filter med solens skadelige ultraviolette stråler.

1. Rengør træværket grundigt med RAL-TEX Udendørs Trærens før behandlingen med olie. Sørg for at træværket er fuldstændig tør førend 
påføringen af olie foretages. Fugtigheden i træet skal maximalt ligge på 15 % relativ fugtighed. Påføringen skal foretage i tørt vejr med 
lav luftfugtighed.

2. Rør olie godt op og vær sikker på at pigmenterne er jævnt fordelt i olien førend påføringen begynder.
3. Påfør olie i tørt vejr and ikke i direkte sollys. Påfør 1 liter på 10 til 15 m2 i et jævnt tyndt lag på træværk med en malerpensel. Lad olie 

trækker ind i træet og påfør mere olie, hvis tørre pletter opstår. Skulle der være overskydende olie, fjernes dette med bomuldsklude. I 
forbindelse med træterrasser kan en gulvmaskine med polerpad anvendes til indarbejdningen af olien.

4. Når Træolien er tør efter 24 timer, kan det være nødvendig at give træværket en let polering med en skuresvamp eller hvid polerpad.
 

Pleje med Terrasseolie
Det anbefales at efterbehandle træværket med Terrasseolie når overfladen har mistet sin glød og ser tør ud. Rengør først overfladen med RAL-
TEX Udendørs Trærens og følg arbejdsbeskrivelsen ovenfor.

Risiko for selvantændelse
Pudsestøv og olieklude og skuresvampe skal bortskaffes ved at gennembløde med vand i lufttæt plastikpose eller brændes straks efter brug. 
Risiko for selvantændelse!

Bortskaffelse
Restmængder og dunke skal bortskaffes i henhold til regler fra lokale myndigheder.

Indholdsangivelse:  Naturlige Olier
VOC angivelse:   VOC-Max: 20 g/l, VOC-Grænseværdi (Fase II, f (OB)): 700 g/I.
Rækkeevne:   10 – 15m2 pr. liter
Malkode:   00-1 (1993)

 
Opbevaring: Utilgængeligt for børn, tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys eller ved høj temperatur.

Bemærk!! Foretag ALTID prøveopstrøg, for at observere produktets forenelighed med den type overflade produktet påføres.

Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Beskrivelse:

Arbejdsbeskrivelse:

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.
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