
 

OWATROL® DECK SEALER 

TRANSPERANT OLIE – MAT FINISH, UV-BESKYTTELSE 
 

Produktbeskrivelse OWATROL® DECK SEALER er en indtrængende oliefinish beregnet til at genoprette tørt og vejrbidt træ på 
båddæk og andet udendørstræ. OWATROL® DECK SEALER genopretter og giver glød tilbage til træet. 
Den er udviklet til at trænge dybt ind i træet og beskytte mod skader forårsaget af fugt og solens stråler 
og skaber en skimmelsvamp resistent finish som ikke skaller eller flager. Når OWATROL® DECK SEALER 
påføres på træ, vil det give træet en mørk, dyb og mat farve der gradvist vil lysne ved eksponering til 
solens stråler. 

Produktegenskaber • Beskytter og giver glød til udendørstræ. 
• Langvarig, naturlig finish. 
• God indtrængningsevne. 
• Ingen filmdannelse. Hverken skaller eller flager. 
• Skimmelsvamp resistent finish. 
• Let at påføre.  
• Let at vedligeholde. 

Anvendelsesområder • Kun til udendørsbrug.  
• Vejrbidt træ. 
• Vertikale og horisontale overflader som båddæk, gelændere, styrhusvægge… 
** Se ”begrænsninger”. 

Tekniske data Finish: Mat. 
Bindemiddel: Alkyd harpiks.  
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin. 
Beskaffenhed: Flydende. 
Tørstofindhold: 37% ± 2%.  
Vægtfylde ved 20°C: 0,875 kg/l ± 0,05. 
Flammepunkt: > 60°C. 
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet, original emballage. 
Pakningsstørrelser: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter. 
Farve: Farveløs. Kan tones med universelle toningsfarver (maks. 30 ml/l.). 
Tørretid: 24 timer, afhænging af temperatur og fugtighed. 
VOC: EU-grænsen for dette produkt (cat. A/f) 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 555 g/l. 

Påføringsværktøj  • Pensel: høj kvalitet, naturlige eller syntetiske hår. 
• Rulle: medium luv. 
• Sprøjte: Airless sprøjte 0,011-0,015 fluidspids/700-800 psi eller mindre. 
• Haveslange. 

Anbefalinger før 

påføring 

• Test farvevalget på et lille område. Lad det tørre for at se den endelige farve. 
• Dæk områder som ikke ønskes behandlet, inklusivt planter og buske. 
• Påfør mellem 5°C og 35°C. Påfør ikke i direkte sollys eller på varme overflader. 
• Må ikke påføres hvis der forventes koldt eller fugtigt vejr indenfor de næste 24-48 timer. 
• Omrør grundigt før og under påføring. Må ikke fortyndes. 
• Arbejd altid i den fulde længe af et stykke træ eller horisontal beklædning frem til et logisk stop. 
• Horisontale overflader skal påføres fra bund til top. 
• Må ikke tørre i mellem påføringerne. OWATROL® DECK SEALER skal påføres ”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. 

Klargøring af overflade Nyt træ: 

• Nyt træ har ofte en hård, skinnende overflade efter maskinbearbejdning, som forhindrer maksimal 
indtrængning og hæftning. For korrekt forbehandling af overfladen, slib med p80 slibepapir for at åbne 
træets overflade. Vask træet med ufortyndet OWATROL® DECK CLEANER* i følge anvisningerne for at 
affedte overfladen. 

• Lad det tørre i 2-3 dage eller til at det har et fugtighedsindhold på 18% eller lavere før påføring. 
Bemærk: Tiden til første vedligeholdelse med OWATROL® DECK SEALER vil være kortere hvis det var 
blevet påført vejrbidt træ. Tiden vil afhænge af eksponering til solens stråler og lignende. 

 



Vejrbidt træ: 

• Overfladen skal være ren, tør og fri for smuds, fedt, olie og skimmelsvamp. 
• Fjern skimmelsvamp med 25/75 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad det sidde i 

10-15 min; skyl grundigt af. 

• Rengør vejrbidt træ med OWATROL® DECK CLEANER* ifølge anvisningerne for at fjerne løse træfibre, 
skidt og anden overfladekontaminering. 

• Hvis nødvendigt, slib overfladen efter rengøring (p80 slibepapir). 
• Efter rengøring, lad træet tørre i 2-3 dage eller til det har et fugtighedsindhold på 18% eller lavere før 

påføring. 
Tidligere olieret træ: 
• OWATROL® DECK SEALER må kun anvendes til bart eller vejrbidt træ som tidligere har været 

behandlet med OWATROL® DECK SEALER. Alle andre olier eller lak skal helt og aldeles fjernes med 
OWATROL® MARINE STRIP* eller OWATROL® DEEP CLEANER* og OWATROL® DECK CLEANER* 
ifølge anvisningerne på etiketterne før videre behandling. 

• Hvis nødvendigt, slib overfladen efter rensning og stripping (p80 slibepapir). 
• Efter rensning, lad træet tørre i 2-3 dage eller til det har et fugtighedsindhold på 18% eller lavere før 

påføring. 
Tidligere behandlet træ: 
• OWATROL® DECK SEALER må kun anvendes til bart eller vejrbidt træ som tidligere har været 

behandlet med OWATROL® DECK SEALER. Alle andre olier eller lak skal helt og aldeles fjernes med 
OWATROL® MARINE STRIP* eller OWATROL® DEEP CLEANER* og OWATROL® DECK CLEANER* 
ifølge anvisningerne på etiketterne før videre behandling. 

• Hvis nødvendigt, slib overfladen efter rensning og stripping (p80 slibepapir). 
• Efter rensning, lad træet tørre i 2-3 dage eller til det har et fugtighedsindhold på 18% eller lavere før 

påføring. 

Påføring • Klargør overfladen som anvist i ”klargøring af overflade”. 
• Ryst eller rør godt før brug. 
• Påfør et lag af OWATROL® DECK SEALER og lad det virke i 15-30 minutter. 
• Påfør andet lag og lad det virke i 15-30 minutter. 
• Hvis nødvendigt, gentag processen til træet er mættet; når der ikke trænger mere olie ind.   
• OWATROL® DECK SEALER må ikke blive berørings tørt mellem lagene. 
• Når træet er mættet, tør eventuel overskydende olie væk for at undgå blanke pletter. 
Bemærk: OWATROL® DECK SEALER er ikke en overfladebehandling, det hører til inde i træet og ikke på 
overfladen. 

Rækkeevne Førstegangsbehandling: 5 m² per liter for 2 påføringer. 
Vedligeholdelse: 10-12 m² per liter.  
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Vedligeholdelse Båddæk og andre vandrette overflader: 
• De fleste båddæk og vandrette overflader kræver kun vedligeholdelse med OWATROL® DECK SEALER 

hvert andet år. 
• Et enkelt lag med OWATROL® DECK SEALER hvert andet år er tilstrækkeligt til at friske den naturlige 

glød i træet op og for at opretholde den beskyttende finish. 
• Regelmæssig rengøring med OWATROL® DECK CLEANER* fjerner smuds og anden forurening, hvilket 

også vil være med til at forny finishen.  
Andre horisontale overflader: 
• De fleste horisontale overflader kræver en genopfriskende påføring af OWATROL® DECK SEALER. 
• Når områder tidligere behandlet med OWATROL® DECK SEALER bliver grå og vejrbidte, skal de 

rengøres med OWATROL® DECK CLEANER* og påføres et enkelt lag af OWATROL® DECK SEALER. 
• Områder som holder farven, trænger ikke til vedligeholdelse. 
• Svært vejrbidte områder kan kræve to lag OWATROL® DECK SEALER (andet lag skal påføres så snart 

det første er trængt ind i træet). 
• Overflader som er blevet kraftigt eksponeret til sollys, vind og vejr vil blive slidt hurtigere end andre 

områder. Hvis dette er sket, skal de rørte områder rengøres med OWATROL® DECK CLEANER* og 
derefter skal OWATROL® DECK SEALER påføres efter behov, så det går i et med områderne der har 
holdt god farve.  

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® DECK SEALER 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. 

Begrænsninger  • Må ikke bruges til træfiner, krydsfiner, inklusivt T1-11 eller tidligere bejdset, lakeret eller malet 
træværk. 

• Må ikke bruges på nyt træværk. 



 

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

General 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 agent i dit land.  
Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der 
nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets 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. 

Sikkerhed Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på 

emballagen.  

Opbevares utilgængeligt for børn.   

Udstedelsesdato November 2017. 

WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj, 

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

Owatrol Marine 

 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  
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http://www.owatrol.com/

