
	

                                                          

OLIE-LAZUR
                                                                                                 

Teknisk mærkeblad
PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Farve:

Producent:

Produktbeskrivelse:

Anvendelse:

Funktion:

Påføring:

Påføringsbetingelser:

Forbehandling:

Behandling:

Vedligeholdelse:

Fortynding/rengøring:

Opbevaring:

Tom emballage:

Bemærk:

Generel information:

OLIE-LAZUR

9 farver.

TRÆ-NORD A/S
Platinvej 4
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11
Fax. 75 50 82 12

OLIE-LAZUR er en dekorativ, transparent træbeskyttelse på alkydoliebasis, pigmenteret med lysægte pigmenter og 
tilsat midler mod overfladebegroning.

OLIE-LAZUR anvendes udendørs til mellem- og slutbehandling af nyt og tidligere behandlet træ samt på trykimpræg-
neret træ.

OLIE-LAZUR fremhæver åretegning og struktur i træet, som samtidig får en vandafvisende og vejrbestandig overflade. 
Man må dog ikke forvente samme overflade og holdbarhed som ved dækkende produkter.
OLIE-LAZUR er tyndtflydende og nem at arbejde med.

Pensel, sprøjte eller dypning. (HUSK JÆVNLIG OMRØRING, DA PRODUKTET BUNDFÆLDER!)

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.

Træet, som skal være tørt, renses med en stiv børste og/eller slibes. Eventuelle grønne belægninger fjernes med TRÆ-
NORD Universalrens. Nyt, ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk grundes med TRÆ-NORD OLIE-GRUND.

2 gange OLIE-LAZUR.
Vær opmærksom på, at farveløs træbeskyttelse ikke beskytter effektivt mod solens skadelige stråler.

Der stilles større krav til vedligeholdelse, når man anvender transparente produkter til behandling af sit træværk. Disse 
produkter har, i forhold til de heldækkende produkter, en tynd film, som gør det vanskeligere at vedligeholde. Derfor 
skal man påregne, at overfladen kræver afvaskning 1 - 2 gange årligt. Dertil benyttes et middel, f.eks. TRÆ-NORD Uni-
versalrens, der dræber og fjerner overfladebegroning.
Hvis træet er nedbrudt behandles det derefter med TRÆ-NORD Trægrunder og 1 - 2 gange OLIE-LAZUR. 
Overholder man ikke disse vedligeholdelses terminer, vil der altid være en øget risiko for, at overfladebegroning sætter 
sig og dermed giver anledning til svampeangreb og misfarvning af træet, som efterfølgende kan være meget vanske-
ligt at fjerne. Det er derfor en generel misforståelse, at en behandling med tynde produkter holder i længere perioder 
uden vedligeholdelse, med bliver træværket med jævne mellemrum afvasket og vedligeholdt, står det til gengæld meget 
smukt.

Skal ikke fortyndes. Pensler rengøres med terpentin.

Opbevares frostfrit og med tætsluttende låg.

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Mal aldrig i direkte sollys.

Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da 
produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets 
kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.
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OLIE-LAZUR
                                                                                                 

Teknisk mærkeblad
TEKNISKE DATA

Vægtfylde:

Tørstofindhold:

Flammepunkt:

Rækkeevne:

Tørretid:

Malkode 93:

Brandfareklasse:

Ca. 0,9 kg./ltr.

Ca. 28 vægt %. 
Ca. 18 volumen %

> 62 o C.

Ca. 8 - 12 m2/ltr. (Afhængig af træets sugeevne).

Overfladetør: Ca. 3 timer. Gennemhærdet efter ca. 1 døgn. (Afhængig af temperaturen).

2-1

III-I, brandfarlig.
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