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NATUREL   
OLIETRÆBEJDSE
Højt olieindhold giver dobbelt   
dækkeevne - hurtigt og effektivt

Produktbeskrivelse:
Dekorativ, satin træbejdse baseret på naturlige olier 
til alt udvendigt træ. Behandlingen er mikroporøs, og 
giver træet mulighed for at ånde og reducerer kvæld-
ning og svind. Vandafvisende, ekstremt vejrbestandig 
og UV-stabil overflade som ikke revner, flager, skræl-
ler eller danner bobler. Ingen slibning og grunding er 
nødvendig. Nem og problemfri påføring. Overfladen 
forbliver funktionsdygtig under behandlingen. Overfla-
den indeholder aktive indholdsstoffer til beskyttelse af 
fladen mod skimmelsvamp, alger og svampeangreb, 
som er bevist i årtier og under ekstreme klimatiske for-
hold.

Anbefalet brug:
Osmo Naturel Olietræbejdse er velegnet til alt uden-
dørs træ: døre, vinduer og vinduesskodder (stabile 
emner), carporte, træbeklædning, altaner, træbjælker, 
hegn, pergolaer, havemøbler og haveskure (ustabile 
emner).

Indholdsstoffer:
Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, 
tidselolie og hørfrøolie), jernoxid og organiske pigmen-
ter, hvide pigmenter af titandioxid, sikkativer (tørre-
midler) og tilsætningsstoffer. Biocid aktiv indholdsstof: 
Propiconazol. Afaromatiseret mineralsk terpentin 
(benzen-fri). EU-grænseværdi for dette produkt (kat. 
A/e): 400 g/l VOC (2010). Dette produkt indeholder 
max.  400 g/l VOC. Detaljeret deklaration på fores-
pørgsel. Findes også på www.wallmann.dk

Teknisk data:
Vægtfylde: 0.95-1.1 g/cm³
Viskositet: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, 

    tyktflydende
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 61 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

 26 m²/1 l

1 PÅFØRING

700 Fyr
 transparent

702 Lærk 
transparent

703 Mahogni 
transparent

706 Eg 
transparent

707 Valnød 
transparent

708 Teak 
transparent

710 Sten Fyr 
transparent

712 Ibenholt 
transparent

727 Rosentræ 
transparent

728 Ceder 
transparent

729 Gran Grøn 
transparent

731 Oregon Fyr 
transparent

732 Lys Eg 
transparent

900 Hvid 
transparent

903 Basalt Grå 
transparent

905 Patina 
transparent

906 Perle Grå 
transparent

907 Kvartsgrå 
transparent
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Opbevaring:
5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis 
tyknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24   
timer inden brug.

Forberedelse:
Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 
20% fugt). Osmo Naturel Olietræbejdse farveløs er 
klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt in-
den brug. Hvis muligt, skal første behandling påføres 
alle sider på træet inden montering. Rengør tidligere 
behandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjer-
nes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske.

Påføring:
Påføres i et tyndt og jævnt lag i træets åreretning med 
Osmo Flad pensel eller mikrofiberrulle. Lad første lag 
tørre i ca. 4-6 timer ved god ventilation, inden påføring 
af andet lag. Er der tale om renovering, er en behand-
ling på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt.

Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:
Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/
Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere tempera-
turer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Produktet rækker til 26 m²/1 l ved 1 påføring. Al in-
formation er baseret på glatte og slebne overflader. 
Træets tilstand, træsort og slibning kan påvirke forbru-
get af produktet.

Bemærk:
Transparente farver påvirkes af træets naturlig farve, 
og kan derfor afvige fra farveprøver. Lyse transparen-
te farvetoner har en begrænset UV-beskyttelse; der-
for anbefales de ikke til overflader, der udsættes for 

stærkt sollys. Den tørrede overflade er først satinblank 
og derefter satin. Mange træsorter indeholder vand-
opløselige farvede ekstrakter, som kan udvaskes na-
turligt, når de påvirkes af vind og vejr. Alle farvetoner 
kan blandes med hinanden. Fra 2,5 liter pr. farveto-
ne, fås i 186 RAL Classic og 1950 NCS farvetoner. 
Transparente behandlinger gør det muligt for under-
laget at skinne igennem. Afhængig af træsorten kan 
udseendet på farvetonen afvige fra den originale RAL 
/ NCS-farvetone. Osmo Naturel Olietræbejdse inde-
holder biocider, og skal derfor kun bruges udendørs. 
De tilsatte aktive indholdsstoffer forsinker eller mini-
merer risikoen for alger og svampeangreb. For effektiv 
beskyttelse skal påføres to lag. I forbindelse med se-
neste tekniske undersøgelse kan der ikke garanteres 
permanent beskyttelse mod alger og svampeangreb.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme 
i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indeholder  propi-
conazol (ISO). Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der 
er brug for lægehjælp, medbring da beholderen el-
ler etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med 
god udluftning. Skadelig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Undgå udledning i miljøet. 
Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt 
skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metal-
beholder (fare for selvantændelse).  Det påførte, tørre 
produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). 
Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mi-
krodråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray 
eller dampe. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning 
rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og helt tom emballage bortskaffes i overens-
stemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldsko-
de 08 01 11*). Kun helt tom emballage kan genbruges.
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Varianter:
700 Fyr transparent
702 Lærk transparent
703 Mahogni transparent
706 Eg transparent
707 Valnød transparent
708 Teak transparent
710 Sten Fyr transparent
712 Ibenholt transparent
727 Rosentræ transparent
728 Ceder transparent
729 Gran Grøn transparent
731 Oregon Fyr transparent
732 Lys Eg transparent
900 Hvid transparent
903 Basalt Grå transparent
905 Patina transparent
906 Perle Grå transparent
907 Kvartsgrå transparent

Indhold:
0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste 
viden i dag, dog uden en garanti for produktets  
egenskaber.
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