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TERRASSEOLIE
Forskellige farver og særdeles  
holdbar - Yderst vejrbestandigt.

Produktbeskrivelse:
Transparent, satin oliebaseret overfladebehandling 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, skræller 
eller danner bobler. Genbehandling uden slibning eller 
grunding. Nem og problemfri påføring. Overfladen for-
bliver funktionsdygtig under behandlingen. Efter tør-
ring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelig for 
mennesker, dyr og planter (modstandsdygtig over for 
spyt og sved iht. DIN 53160, velegnet til børnelegetøj 
iht. EN 71.3).

Anbefalet brug:
Osmo Terrasseolie beskytter og vedligeholder træter-
rasser, havemøbler og hegn. Kan anvendes til forskel-
lige sorter af nåletræ samt forskellige træ typer, såsom 
trykimprægneret fyrretræ, Douglas gran, cedertræ, eg 
eller Bangkirai. Også velegnet som en transparent far-
vebehandling af teak, eukalyptus og andre ædeltræ 
samt varmebehandlet træ.

Indholdsstoffer:
Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie og so-
yaolie), jernoxid og organiske pigmenter, sikkativer 
(tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Flyg-
tige bestanddele: Afaromatiseret mineralsk terpentin 
(benzen-fri). VOC-grænse i henhold til EU-regulering 
(2004/42 / EC): uden for anvendelsesområdet. De-
taljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på 
www.wallmann.dk.

Teknisk data:
Vægtfylde: 0.85-0.95 g/cm³
Viskositet: 30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, 

    tyktflydende
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

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

Forberedelse:
Træsorter, med et højt indhold af naturlige olier og vok-
ser, skal tørre (min. 4 uger) inden den første behand-
ling eller rengøres med Osmo Penselrens og fortynder 
(affedtningsmiddel). Harpiksholdigt træ, f.eks. lærk 
eller Douglas gran, skal tørre i mindst 6 uger. Trykim-
prægneret træ, Massaranduba, Bangkirai eller Garapa 
er nød til at tørre i mindst 3 måneder. Afrens allerede 
grå patineret træ med Osmo Træfornyer Power-Gel, 
inden Osmo Terrasseolie påføres. Træoverfladen skal 
være ren, tør og frostfri (max. 20% fugt). Osmo Ter-
rasseolie er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres 
grundigt inden brug. Rengør grundigt eller slib let tid-
ligere behandlede overflader. Gamle lakrester fjernes 
fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Hvis mu-
ligt, skal første behandling påføres alle sider på træet 
inden montering. Ønskes yderligere beskyttelse på 
områder med blåsplint, råd og insekter, skal træet be-
handles, på alle sider, med Osmo WR-imprægnering.

 24 m²/1 l

1 PÅFØRING

004 Douglas 
gran transparent

006 Bangkirai 
transparent

007 Teak 
Farveløs

009 Lærk 
transparent

010 Natural 
transparent

013 Garapa 
transparent

014 Massarandu-
ba transparent

016 Bangkirai 
Mørk transparent

019 Grå 
transparent

021 Mose eg 
transparent
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Påføring:
Brug en hård pensel (Osmo Flad pensel) eller en fnugfri 
klud (f.eks. til møbler). Påføres tyndt og jævnt på den 
rene og tørre overflade. Arbejd altid i træets åreretning. 
Til hurtig og nem påføring anbefales at bruge Osmo Ter-
rassebørste (150 mm), som er perfekt til oliebehandling 
af terrasser og gør at man kan arbejde stående. Under 
tørring må overfladen ikke udsættes for vand. Sørg for 
god ventilation. Andet lag påføres også tyndt og jævnt. 
Ønskes en mere intensiv farve: brug samme olie i an-
den behandling. Ønskes en mere skridsikker overfla-
de, anvend Osmo Terrasseolie Anti-skrid farveløs.

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 24 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:
Til farveløs behandling på hegn anbefaler vi Osmo 
UV-Beskyttelses-olie / UV-Beskyttelses-olie Extra, og 
til terrasser Osmo Terrasseolie Anti-skrid. Dette giver 
en højere pigment beskyttelse og en øget holdbarhed 
mod slid og vejr. Vi anbefaler at belastede områder 
(f.eks. terrasser) inspiceres mindst en gang om året, 
og efterbehandles. Riller og ru overflader absorberer 
mere af produktet pr. m² end glatte overflader. Mange 
træsorter indeholder vandopløselige farvede  
ekstrakter, som kan udvaskes naturligt, når  
de påvirkes af vind og vejr.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for 
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 
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). 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 
Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 
12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
004 Douglas gran transparent
006 Bangkirai transparent
007 Teak Farveløs
009 Lærk transparent
010 Natural transparent
013 Garapa transparent
014 Massaranduba transparent
016 Bangkirai Mørk transparent
019 Grå transparent
021 Mose eg transparent

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

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste vi-
den i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.
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