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^(ValidationDate). 1542 1542 5 Alkydolie til udendørs brug.

BENAR Ædeltræolie
Andre

1
BE - DK - FR - IS - NL - NO - SE Approved

Type

Vejrbestandig olie med UV-filter.

Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Giver et oliebehandlet udseende. God 
indtrængning og førsteklasses beskyttelse.

For at bevare dette udseende er det vigtigt at behandle mindst en gang årligt. Indeholder UV-filter, der 
beskytter træværket mod misfarvning og gråning pga. sol. Olien indeholder pigmenter, der giver en svag 
gyldenbrun egenfarve. Farven forstærker løden i ædle træsorter.

Anvendelsesområde

Til genopfriskning af ædeltræ udendørs. Anvendelsesområde er først og fremmest til havemøbler og andre 
detaljer i ædeltræ.

Produktdata
0,75 l og 3 lEmballagestørrelser

Kulører Lysebrun.

Generisk type Alkydolie til udendørs brug.

Tørstof 38 volumen%

Litervægt 0,87

62 °C

± 2

-0,89

Flammepunkt

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l. Dette produkt indeholder 
max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet anbefales ikke til terrassegulve, trapper og andre faste horisontale underlag. Indhold i emballage med 
forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under brug. Husk at 
behandle endetræet.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Må ikke sprøjtepåføres.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved risiko for dugfald.
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Forbrug pr. strøg

Anbefalet 1210 - m²/lm²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør (beregnet)
Anbefalet 3832 - Mym

Våd (beregnet)
Anbefalet 10083 - Mym

Mym

Mym

JOTUN Penselrens og vand.

Rengøring af maleværktøj

Tilsæt ikke fremmede olier.

Fortynding

JOTUN White Spirit

Fortynder

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

5°C 15°C 23°C

Støvtør 24 time(r) 12 time(r) 6 time(r)
48 time(r) 24 time(r)Klar til anvendelse 96 time(r)

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 15°C 23°C5°C

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedtet, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes 
først med cellulosefortynder, herefter let slibning. Vejrslidt/Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN 
Kraftvask og slibes ned til friskt træværk.

Topstrøg

BENAR Ædeltræolie. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.
Eventuelt overskydende olie, der ikke trækker ind i træværket, aftørres, da denne behandling skal give et 
oliebehandlet udseende. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.

Efterbehandling

Behandlingen bør gentages hver sommer.

BENAR Ædeltræolie er en tyndtflydende olie, der ikke danner film på overfladen. Det er derfor vigtigt, at 
træværket efterses jævnligt og vedligeholdes efter behov. Syd- og vestvendte flader er særligt udsatte. Disse 
underlag kan have bruge for vedligeholdelse flere gange årligt.

Ønskes en lakeret overflade bør BENAR Ædeltræolie efterbehandles med min. 4 x Clipper II eller BENAR Blank.

Bemærk

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.
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Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

2-1 19
93

1926930Produktregistreringsnummer:

Sikkerhedsregler

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.

Udgivelsesdato:

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Side: 3/3

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

16.12.2015. Produktkode: 1542


