
Tekniskt datablad 

Heavy-Duty Olja - Art.nr: 236

Användningsområde För trä inomhus som utsätts för hög påfrestning, exempelvis köksbänkar, möbler, parkett,
leksaker och liknande träytor.

Egenskaper Fritt från lösningsmedel, förbättrar träet varaktigt och garanterar en hållbar yta. Impregne-
rande, vattenavvisande, med öppna porer, släpper igenom ångor. Saliv- och svettresistent
enligt DIN 53 160. Testad enligt DIN EN 71, del 3.

Innehåll Linolja, träolja-standolja, nötolja, mikrovax, aluminiumoxid, kaolin, zinkoxid, aluminiumsi-
likat, UV-titan, Co/Ca/Mn/Zn-sickativ
VOC-direktivet (2004/42/EC): VOC-halten i denna produkt är max 1 g/l. EU-gränsvärdet är
400 g/l (kategori "e" från och med 2010).

Färg rödaktig, mjölkig
Bearbetning Underlaget måste vara torrt (träets fukthalt max 14 %), fast, uppsugande, rent och fritt från

fett och damm. Skaka eller rör om ordentligt före användning.
Slutslipa med kornstorlek mellan 150 och 240 alltefter trämaterialet. Fördela grundligt med
Festools oljeapplikator SURFIX eller en annan applikator. 
Slipa efter en torktid på ca 15 minuter med en grön Festool-vlies och ta bort överflödigt ma-
terial med en luddfri duk/trasa. 
Om så behövs, mellanslipa (t ex kornstorlek 240), stryk på olja igen och polera med vit
Festool-vlies.

Förbrukning Fastställ hur mycket som går åt genom att göra en testapplicering. Beroende på träets sug-
förmåga är förbrukningen normalt 20-40 g/m². 

Torktid Torktiden beror på omgivningen. Torktiden vid 20° - 23° C uppgår till 6 - 12 timmar, beroen-
de på mängden applicerad olja. Detta system kräver tillräcklig volym av luftburet syre för att
torka. Sörj därför för bra ventilation, arbeta t ex med en fläkt vid stillastående luft för att
undvika att lukt uppstår.

Lagring Lagras svalt och torrt. Håller minst 2 år i oöppnat tillstånd. Förslut öppnade kärl ordentligt,
häll i rester i mindre kärl.

Säkerhetsanvisningar och 
säkerhetsråd

Arbetsmaterial som dränkts in i produkten, t ex trasor, svampar, slipdamm osv där oljan inte
hunnit bli genomtorr, ska förvaras lufttätt i en metallbehållare eller i vatten och sedan av-
fallshanteras, eftersom det annars föreligger risk för självantändning på grund av växtol-
jeinnehållet i produkten. Produkten i sig är inte självantändlig. Sörj för tillräcklig ventilation
vid torkning. 

Innehåller koboltkarboxylat som kan framkalla allergiska reaktioner.
S2: Måste ovillkorligen hållas borta från barn.
Använd mask för fint damm vid slipning.
Naturmaterialen som används kan avge en typisk lukt. 

GISCODE Ö 10
Avfallskod EAK/EWC 08 01 12
Återvinning Enligt nationella föreskrifter. Produktrester som torkat kan läggas i hushållsavfallet. 

Uppgifterna bygger på våra aktuella kunskaper och erfarenheter. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Detta datablad ersätter alla tidigare
publicerade uppgifter.
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