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TEKNISK INFORMATION

DIVERSE FARVER

Tekniske data

Varenr.
10616 2,5 l 4 120

Fast element 46 ±2%

GIS-KODE Ö60

Indholdsdeklaration alifatiske kulbrinter, Modificerede planteolier, Pigmenter, sikkativer, Vand, Koboltfrie 
tørstoffer

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Ikke frostfølsom Ikke farligt gods iht. ADR.

Farvet imprægneringsolie til træoverflader udendørs. Fremhæver 
træets naturlighed og giver spændende farvenuancer. Giv dit 
terrassedæk og dine havemøbler en oliebehandling - og få effektiv 
beskyttelse i al slags vejr. Oliens farvepigmenter forebygger 
vejrbetinget ældning af træet og giver det en smuk farve.

• Beskyttelse i dybden mod UV-stråler, frost og fugt
• God indtrængningsevne
• Sikker og enkel forarbejdning
• Også egnet til imprægnering af havemøbler
• Kan anvendes på glatte og riflede planker
• Forudgående anvendelse af LOBA DeckPrepare øger 

holdbarheden
• Egnet til børns legetøj iht. EN 71-3

Anvendelsesområde:
Egnet til træterrasser, dæk, havemøbler og andre genstande af træ 
udendørs. Egnet til børnelegetøj, kravene i DIN EN 71-3 - ”Migration 
af bestemte elementer” opfyldes. Skridsikker iht. DIN 51097, 
vurderingsgruppe B og DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe 
R10.

Frisk farve og sikker beskyttelse mod sol og regn

DeckOil Color
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TEKNISK INFORMATION

800145
Lysebrun

800150
Mørkebrun

800099
Rødbrun

900148
Grå

Ingen farvegaranti

DIVERSE FARVER

Henvisninger til brug

Fortynder
Til lysning af farvenuancen eller til reduktion af dækkeevnen blandes med den transparente variant. Maks. 3 dele 
transparent til en del farvet.

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA oliebørste, pensel, fnuggefri klud/ 80-120 ml/m² pr. påføring.  
Det faktiske materialeforbrug afhænger af træsorten, træets fugtighed og overfladens vejrpåvirkningsstand, det faktiske 
forbrug kan udregnes ved at påføre en prøve. En optimal imprægnering/beskyttelsesvirkning er kun sikret, hvis der opnås 
mætning af fibrene (træets maksimale olieoptagelse). Dette kan kræve flere påføringer.

Tørringstid
• ca. 12 timer.

• Optimale behandlingsforhold ved +15°C til +25°C, relativ luftfugtighed på 40% til 75%, materialetemperatur +15°C til 
+25°C.

• Må ikke påføres på overflader, der er udsat for varmt eller kraftigt sollys, da det påførte lag så kan tørre for hurtigt. Må 
ikke påføres, hvis der inden for 3 timer efter påføring er udsigt til regn.

• Er du i tvivl, kan du lave en prøve for at bestemme foreneligheden, hæfteevnen og udseendet. Resultaterne kan variere 
alt efter træsorten, især på olieholdige, farveintensive og harpiksholdige træsorter.

• Ryst materialet godt.
• Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
• Undgå dråbedannelse på overfladen/stryg straks glat med en pensel eller børste.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

Tekniske data

DeckOil Color
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TEKNISK INFORMATION

DIVERSE FARVER

Generelle henvisninger

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

Henvisninger til brug

Forberedelse:
• Snavs, mos, gammel maling fjernes først efter behov.
• Nylagte, i vidt omfang poretætte træsorter er ofte ikke i stand til at optage tilstrækkelige mængder olie, derfor skal 

porerne først “åbnes“. Det kan ske ved at: Udsætte dem for vind og vejr, eller alternativt gøre dem våde flere gange med 
mellemtørringer.

• Gamle, kraftigt tilsmudsede og vejrbidte træterrasser og dæk rengøres med LOBA DeckDegrayer, læs Teknisk information 
om produktet.

Forarbejdning:
• Påfør LOBA DeckOil ensartet med pensel eller en fnugfri klud på langs af træets årer.
• Efter cirka 30 minutters virketid fordeles eller optørres ikke optaget olie fuldstændigt med en pensel eller en fnugfri klud
• Træmøbler, og især siddemøbler gnides næsten tørre med sugende klude.
• Til større flader anvendes LOBA oliebørsten.
• Efter tørring natten over påføres efter behov endnu en gang olie.

Overskydende materiale skal fjernes fuldstændigt ved egaliseringen. På enkelte eksotiske træsorter er det muligt at 
forsinke tørringen.
Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, 
stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der 
risiko for selvantændelse.

Vigtige anvisninger

DeckOil Color


