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Teakolje

PRODUKTBESKRIVELSE 
Hagmans Teakolje er en førsteklasses olje som bevarer edeltreets glans og tar bort gråheten i
uttørket tre. Egner seg spesielt godt til fete, eksotiske treslag som teak, mahogny osv. og andre
ulakkerte treoverflater utvendig. Passer perfekt til utemøbler, ytterdører, edeltre på båter, vinduer,
terskler osv. Egner seg både som første behandling over vannlinjen på dekk og inne i båter. 

TECHNICAL DATA:
Bruks område: Utendørs
Bindemiddel: Tung tree olje / alkyd / linolje
Volumfaststoffer: 44%
Densitet: 0,86 kg/l
Glans: Avhengig av overflaten
Tynning/rengjøring: White sprit / Nafta
Matrialforbruk: 4–10 m²/L
Påføringstemperatur: Minimum +5°C
Malingsverktøy: Pensel, svamp eller klut
Støvtørr: 24–48 h
Overmalingsbar: 48 h
Lagringstid: 2 år hvis uåpnet, frostfri lagring
Farge: Klar
Brandfarlig: 3
VOC – Kategori: (Cat. A/f): 700 g/l (2010)

FØR MALING: 
Underlaget må være fast, tørt og godt rengjort, stålbørstet og/eller slipt. Løst, porøst og ødelagt tre
fjernes. Rør godt rundt i oljen fra bunnen før du begynner å male. Underlagets temperatur er også
viktig for sluttresultatet. Ikke mal i direkte sollys eller dersom det er kaldere enn +5°C. 
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MALING: 
Olje inn underlaget med pensel eller klut helt til overflaten er mettet. Vent noen minutter og tørk så
bort overflødig olje med en klut eller en svamp. Treoljen må trenge inn i underlaget og ikke danne
en film over. Det høye tørrinnholdet gjør at oljen ikke er egnet som basisolje for etterfølgende
overmaling med farge. 

ETTER MALING: 
Tørk godt av verktøyet før rengjøring i white sprit eller annen teknisk sprit. Lukk spannet godt etter
bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. OBS! Kluter dynket i olje kan være selvantennende og må
derfor legges i vann. 

Behandlingen gjentas ved behov når overflaten begynner å tørke ut. Solsider og umettet materiale
må muligens oljes inn flere ganger årlig. 
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