
 
 

 

OWATROL TEAK OLJE 

 PREMIUM HÅRDTRÆ OLIE 

Produktbeskrivelse OWATROL TEAK OLJE® er en blanding af OWATROL OLJE®* og en anden højkvalitets olie til teak og 
andet eksotisk hårdttræ. 
OWATROL TEAK OLJE® er en klar olie, der trænger dybt ind i træet. Olien beskytter og forøger træets 
naturlige skønhed og giver et rigt, varmt udtryk på alle behandlede træsorters overflade.  
Egnet til anvendelse både inde og ude. OWATROL TEAK OLJE® erstatter den naturlige olie, som udendørs 
træ har mistet i forvitringsprocessen, og olien bliver ikke sort, når den udsættes for UV stråler. Det gør 
den også ideel til havemøbler. 

Produktegenskaber • Beskytter og nærer træet. 
• Bevarer og øger træets naturlige skønhed. 
• Giver en rig og silkemat finish. 
• Let at påføre. Fantastisk indtrængningsevne. 
• Sortner ikke grundet UV-stråler. 
• Danner ikke overflade - ingen afskalning eller flagedannelse. 
• Let vedligeholdelse - ingen slibning eller afrensning. 

Anvendelsesområder • Teak og andre eksotiske træsorter. 
• Havemøbler og indendørs møbler. 
• Inden- og udendørs overflader. 
• Vandrette og lodrette overflader. 

Tekniske data Finish: Silkemat. 
Bindemiddel: Alkyd-urethan harpiks. 
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin. 
Viskositet: Flydende. 
Vægtfylde (v/20° C): 0,87 ± 0,05. 
Beskaffenhed: Flydende. 
Tørstofindhold: 40% ± 2.  
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. 
Flammepunkt:  > 60°C. 
Pakningsstørrelse: 500ml, 1 liter, 2,5 liter. 
Farve: Farveløs. 
Tørretid:  
Berøring: 24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. 
Anvendelsestid: 48 timer. 
VOC: EU grænse for dette produkt (cat. A/f) 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 628 g/l. 

Påføringsværktøj • Pensel. 
• Rulle.  
• Sprøjte: Airless sprøjte, havesprøjte. 

Klargøring af 

overfladen 

Generelle instruktioner: 

• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning. 
• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad de sidde i 

10-15 minutter; Skyl grundigt af. 
• Efter slibning og rengøring, giv træet 2-3 dages god tørring, eller indtil det har opnået et fugtindhold på 

18% eller mindre før finish påføres. 
• OWATROL TEAK OLJE® må kun påføres på blotlagte overflader eller udtørrede træ, der tidligere har 

været behandlet med OWATROL TEAK OLJE®. Alle andre belægninger skal helt og aldeles fjernes. 
• Hvis nødvendigt kan træet slibes efter rengøring og/eller stripning (100 korns slibepapir). 
 
Frisk træ 
Indendørs:  

• Slib træet med et 100 korns slibepapir for at åbne porerne i træet, tør støvet af og affedt overfladen 
med denatureret sprit. 

Udendørs:  
• Forbered træet som for indendørs eller behandl overfladen med OWATROL TREPREP®* og neutraliser 

med OWATROL NET-TROL®*. 

• Frisk træ har en hård og skinnende overflade kaldet lasering, der forhindrer optimal indtrængning og 
binding af enhver finish. Slibning eller behandling med OWATROL TREPREP®* fjerner dette og sikrer 
maksimal effekt af finishen. 

 
Iroko og Padouk træ:  
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• Se "Begrænsninger". 
 
Udtørrede træ (ubehandlet): 
• Rens det udtørrede træ med OWATROL NET-TROL®* for at fjerne de løse træfibre, snavs og andre 

fremmedlegemer fra overfladen. Hvis træet er meget inficeret, rens med OWATROL TREPREP®* og 
neutraliser med OWATROL NET-TROL®*. 

 
Tidligere oliebehandlede overflader: 
• Alle andre olier og forseglere skal fjernes helt og holdent med OWATROL TREPREP®* og afrensede 

overflader skal neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL TEAK OLJE®. 
 
Tidligere behandlede overflader (maling, bejdse, lak, vandskyende midler m.v.): 
• Alle tidligere behandlinger skal fjernes helt og holdent med OWATROL DILUNETT®*/ OWATROL 

TREPREP®* og afrensede overflader neutraliseres straks med OWATROL NET-TROL®* før påføring af 
OWATROL TEAK OLJE®. 

 
Anden finish: 
• Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information og vejledning. 
 
Bemærk: Hårdttræ, inklusiv eksotisk hårdttræ og træ rig på garvesyre som fx teak, iroko, merbau, eg 
m.v., kan blive mørkere ved brug af OWATROL TREPREP®* og OWATROL DILUNETT®*, neutraliser 
straks mens træet stadig er vådt  med OWATROL NET-TROL®* som vil lysne og genskabe træets farve. 

Anbefalinger før 

påføring 

• Brug det som det er - fortynd ikke. 
• Ryst eller omrør produktet godt inden påføring. 
• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle - inkl. buske og planter. 
• Påfør fra 5°C til 35°C. 
• Undgå at påføre, hvis der forventes koldt eller vådt vejr indenfor de næste 24 timer. 
• Arbejd altid i den fulde længe af et stykke træ frem til et logisk stop. 
• Vertikale overflader skal påføres fra top til bund. 
• Stop aldrig påføring midt på et stykke træ. 
• Påfør aldig i direkte sollys eller på varme overflader.  
• Lad ikke træet tørre mellem påføringer - påfør OWATROL TEAK OLJE® "vådt-i-vådt". 
• Efter påføring med sprøjte: Træk altid en pensel eller rulle henover området for at øge 

indtrængningen og ensartetheden i mætningen af træet. 

Påføring • Påfør 2 jævne lag af OWATROL TEAK OLJE® "vådt-i-vådt". 
• Påfør 1. lag af OWATROL TEAK OLJE® og lad det trænge ind, normalt 15-20 minutter. 
• Påfør 2. lag og lad det trænge ind. 
• Hvis nødvendigt gentag proceduren indtil træet er mættet, dvs. ikke vil suge mere olie. 
• Undgå at OWATROL TEAK OLJE® bliver berøringstør eller tør mellem påføringerne. 
• Pensel eller tør overskydende OWATROL TEAK OLJE® af med en fnugfri klud efter 15-20 minutter. efter 

sidste påføring for at undgå skinnende pletter. 
• Lad det tørre. 
 
Bemærk: OWATROL TEAK OLJE® er ikke en overfladebehandling, den hører til inde i træet, ikke på 
overfladen. OWATROL TEAK OLJE® beskytter ved at trænge ind i træet og giver en rig silkemat finish. 

Tørretid og flere 

påføringer 

Førstegangsbehandling: 5 - 7 m² pr. liter pr. påføring. 
Vedligeholdelse: 10 - 14 m² pr. liter pr. påføring. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Vedligeholdelse • OWATROL TEAK OLJE® vil over tid gradvis lysne ved påvirkning fra solens UV-stråler. 
• Når træet får et tørt udseende eller er lysnet til en lys grå farve, er det tid til at vedligeholde med en ny 

påføring. 

• Rens først overfladen med OWATROL NET-TROL®*.  
• Påfør OWATROL TEAK OLJE® indtil træet er mættet og finish genskabt, normalt vil 1 - 2 påføringer 

være tilstrækkeligt. 

Begrænsninger Garvesyre og naturlige olier i træ såsom keruing, iroko og padouk vanskeliggør indtrængning og tørring af 
finish. Disse træsorter skal forberedes grundigt eller tørre ud i 12 måneder før påføring af OWATROL 
TEAK OLJE®. Kontakt os for information om forberedelse. 

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 TEAK OLJE® kan selvantænde, hvis ikke kasseret 
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 TEAK 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. 

Udstedelsesdato Februar 2017. 

Se alle vore løsninger på:  

www.owatrol.com  
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