
 

 

 

 

  

Produktbeskrivelse OWATROL OLJE® er en alsidig, dybt indtrængende, lufttørrende olie, der kan anvendes ufortyndet eller 
tilsat maling. Når den anvendes ufortyndet giver den en stærk, fleksibel finish, der tvinger overskydende 
fugt og luft ud af rustent metal, så yderligere rust forhindres. På træoverflader trænger den ind i tør, 
porøs maling og stopper afskalling. Når den tilsættes enhver olie eller alkyd baseret behandling vil den 
forlænge glansens holdbarhed, forbedre flydeevnen, give større hæftning, og vil, i modsætning til flere 
andre fortyndere, bevare kvalitet af malingen uden at påvirke udseende. 

Produktegenskaber • Påføres direkte på rustne overflader.  
• Trænger dybt ind i rustne overflader og tvinger fugt og luft ud af emnet.   
• Danner en solid, stabil overflade, som anden maling kan fæstne på.  
• Forsegler det underliggende metal mod yderligere korrosion.  
• Kompatibel med alle olie og alkyd baserede malinger.  
• Kan anvendes på ikke jernholdige metaller - zink, kobber, aluminium.  
• Grunding til galvaniserede overflader.  
• Tilsætning til al olie/alkyd baseret maling, bejdse, fernis inkl. uretan alkydmaling. 
• Kan anvendes på træ. Fylder træets porer med olie. Forhindrer afskalning af maling.  
• Sikrer bedre hæftning ved overmaling.  
• Gør påføring af maling under vanskelige forhold lettere.  
• Efterbehandl med OWATROL DEKS OLJE® D.2* på rustne overflader for at opnå en højglans, rustent 
resultat.  
• Forbedrer flydeevnen på olie/alkyd baseret maling. Øger åbningstiden. 

Anvendelsesområder • Inden- og udendørs. 
• Vandrette og lodrette overflader. 
• Maskiner, motordele. 
• Stålkonstruktioner, rækværk, rør, riste, trapper, m.v. 
• Skibsskrog, tanke m.v. 
• Alle træoverflader, tørre, porøse, bløde & rådne m.v. 
** Se ”begrænsninger”.  

Tekniske data Finish: Transperant mat. 
Bindemiddel: Alkyd harpiks. 
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin.  
Vægtfylde (v/20° C): 0,88 ± 0,05. 
Viskositet (v/20° C): 100” (Cup ISO3). 
Tørstofindhold:  49% ± 2.  
Flammepunkt: > +60°C. 
Temperaturresistent (fuld hærdet): Op til 175°C. 
Tørretid:  

Berøringstør: 12 timer.  
Helt tørt: 24 timer alt efter temperatur og fugtighed. 
Næste lag: 24-48 timer. 

Pakningsstørrelser: Spray – 300ml. 0,5 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter, 60 liter, 200 liter. 
VOC: EU-grænsen for dette produkt (cat. A/h) 750 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 489 g/l. 

Klargøring af overfladen Malingstilsætning: 
• Klargør overfladen som anvist på malingens emballage.  
• Fjern løs rust og flagende materialer og maling.  
• Behandl eventuel organisk vækst med et svampemiddel eller lav en blanding af 1 del vand med 1 del 

klorin (lad opløsningen virke i 15 min.). Skyl grundigt, og lad det tørre. 
 
Rusthæmmer: 
• Overfladen skal være ren, tør og uden snavs, fedt eller andre forurenende stoffer.  
• Fjern alle spåner, løst eller flagende rust og gammel maling, så der fremstår en sund overflade/grund.   
• Slib eller buk eventuelle skarpe kanter ind.   
• Overflader der er udsat for kemikalier (syre, baser eller salt aflejringer) skal vaskes med rigelige 

mængder vand eller højtryksrenses.  

• Kraftigt forurenede overflader skal renses med et passende opløsningsmiddel.  
 
Fjern ikke fast rust.  
Rens ikke metal, så det bliver blankt. 
 

OWATROL OLJE® 
MALINGSTILSÆTNING & RUSTHÆMMENDE 



 

Påføringsværktøj • Pensel. 
• Malerrulle. 
• Airless eller højtrykssprøjte. 
• Havesprøjte eller pumpesprøjte.  

Anbefalinger før 
påføring 

• Dæk alt over som du ikke ønsker at behandle. 
• Påfør fra 5°C til 35°C. 
• Påfør aldig i direkte sollys eller på varme overflader.  
• Foretag altid en test, hvis OWATROL OLJE® skal blandes i maling. 

Påføring Blandingsforhold med maling: 
• Påfør malingen på almindeligvis.  
• Hvis malingen er klæbrig, giver modstand, sætter sig for hurtigt eller ikke flyder rigtigt sammen, kan 

man tilføre OWATROL OLJE® (rør grundigt), indtil malingen arbejder jævnt, let og ensartet. Lad 
penslen, rullen eller sprøjten føre. 

 
Blandingsinstrukser: 

• Top maling: Efter behov. Normalt 5% - 20% OWATROL OLJE®. 
• Mellemmaling: Op til 30% OWATROL OLJE®. 
• Primer/grunder: Op til 50% OWATROL OLJE®. 
Ovenstående er kun vejledende. Forholdende ved påføringen, porøsiteten af overflade m.v. 
bestemmer, hvor meget OWATROL OLJE® der skal tilsættes malingen. Prøv dig frem. 
 
Maling af sunde træoverflader: 
• Rene træoverflader grundes med en blanding 1 del OWATROL OLJE® og 2 dele af en egnet 

alkydgrundmaling. 
• Er træoverfladen beskaffenhed således, at en ”udjævning” ikke er nødvendig, kan der også grundes 

med 1-2 dl topmaling til 1liter OWATROL OLJE®. Lad det tørre.   
• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under 

"Blandingsforhold med maling".  
Skadet, bløde eller rådne træoverflader: 
• Påfør OWATROL OLJE® i rigelige mængder 2 til 4 gange vådt-i-vådt, så hurtigt som træet suger det.  
• Lad ikke OWATROL OLJE® tørre mellem påføringerne.  
• Når træet ikke kan suge mere tørres overskydende OWATROL OLJE® af. Lad det tørre natten over - 12 

timer.   
• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under " 

Blandingsforhold med maling ".  
 
Rusthæmmer 
Nyt, rent stål: 

• Behandl nyt stål med en blanding af 1 del OWATROL OLJE® og 3 dele af en egnet 
alkydmalingsgrunder.  

• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under 
"Blandingsforhold med maling”. 

Let rustne overflader: 

• Behandl overfladen med en blanding af 1 del OWATROL OLJE® og 2 dele alkydmalingsgrunder.  
• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under 

"Blandingsforhold med maling ".  
Nyt, umalet rustent stål: 
• Behandl overfladen med en blanding af 1 del OWATROL OLJE® og 1 del af en egnet alkydgrundmaling, 

eller alternativ grund med OWATROL® C.I.P. rusthindrende grunder. Lad det tørre. 
• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under 

"Blandingsforhold med maling ".  
Gamle, kraftig rustne eller tidligere behandlet overflader: 
• Påfør OWATROL OLJE® vådt-i-vådt på al synlig rust, indtil emnet er mættet. Lad det tørre. Emnet er 

mættet, når overfladen ser ensartet skinnende ud, når OWATROL OLJE® er tør. Inden OWATROL 
OLJE® hærder kontrolleres overfladen, og rustflager og gammelt løs maling fjernes. Hvis nødvendigt 
behandl disse områder igen. Lad emnet tørre.    

• 1 del OWATROL OLJE® og 2 del af en egnet alkydgrundmaling, eller alternativ grund med OWATROL® 
C.I.P. rusthindrende grunder.  

• Lad det tørre.  
• Ved påføring af efterfølgende malingsbehandlinger anvendes ovenstående blandingsforhold under " 

Blandingsforhold med maling ". 
Bemærk: OWATROL OLJE® vil ikke løsne godt fæstnet maling. 

Begrænsninger Bland ikke OWATROL OLJE® med maling indeholdende reaktive og stærkt opløselige opløsninger fx 
Xylen, 2-komponent finish, klorklautsjuk m.v. Til disse typer af maling anvendes OWATROL® C.I.P.* 

Rækkeevne 18 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Rengøring Rengør alt værktøj og udstyr med mineralsk terpentin, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt, 
kan det renses med en malingsstripper. 
Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL OLJE® kan selvantænde, hvis ikke de kasseres 
korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt 
metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald. 



 

Opbevaring Overskydende OWATROL OLJE® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. 
Undgå frost og høje temperaturer. 

Sikkerhed Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med 
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og 
fremvis beholderen eller etiketten. 
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Generel information Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. 
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og 
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores 
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. 
Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i 
dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske 
datablad. 
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke 
er foretaget under hans tilsyn. 
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Udsteldesdato Februar 2017. 
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WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  

Tlf. +45 7070 7409, 
www.owatrol.dk 

Owatrol Original 

 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  


