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Teknisk mærkeblad
PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Farve:

Producent:

Anvendelse:

Funktion:

Påføring:

Påføringsbetingelser:

Forbehandling:

Behandling:

Genbehandling:

Fortynding/rengøring:

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:

Tørstofindhold:

Flammepunkt:

Rækkeevne:

Tørretid:

Malkode 93:

Brandfareklasse:

Opbevaring:

Tom emballage:

Bemærk:

Generel information:

TRÆ-NOLIN 35

Klar, pine, teak mahogni, lærk og grøntonet

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

TRÆ-NOLIN 35 træolie anvendes på alt udendørs træværk bl.a. eksotisk træ, vinduer & døre, havemøbler, lærk & 
cedertræsbeklædning. Tidligere behandlet træ skal være nedbrudt.

TRÆ-NOLIN 35 træolie indeholder et specielt bindemiddel og linolie, der trænger effektivt ind i træet. 
Herved får træet en høj vandafvisende effekt. Dette giver en langtidsvirkende beskyttelse. Indeholder fungicider.

Pensel, sprøjte eller påføringsmaskine.

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.
Foretag altid farvetest og prøveopstrøg!

TRÆ-NOLIN 35 træolie påføres i et jævnt lag. Vær særlig omhyggelig med endeflader. Inden optørring, efter ca. 1/2 - 1 
time aftørres eventuel overskydende væske. 

Træ, der er behandlet med TRÆ-NOLIN 35, skal genbehandles med TRÆ-NOLIN 35 klar eller farvet. 
Den første vedligeholdelse sker normalt inden for det første år. Træet skal så genbehandles med TRÆ-NOLIN 35, når 
vandet ikke mere perler af træet, eller når det har mistet farven. Vedligeholdelsesintervallet vil være afhængig af trætype 
og af, hvor udsat det er for slid, sol og vand.

Skal ikke fortyndes. Pensler rengøres med terpentin.

Ca. 0,83 kg./ltr.

Ca. 35

> 62 o C.

Høvlet træ: Ca. 10 - 12 m2/ltr. Ru træ: 5 - 7 m2/ltr. (Afhængig af træets sugeevne).

Ca. 24 timer v/20 o C.

2-1

III-I

Opbevares frostfrit og med tætsluttende låg.

Tom emballage og evt. rester skal afleveres på den kommunuale modtageordning.

Gennemvædede klude og lignende skal bortskaffes i lukket metalbeholder pga. risiko for selvantændelse!

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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