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Produktbeskrivelse
Pinotex Ædeltræsolie er en transparent olie til udendørs brug, som 
fremhæver træets naturlige udseende og gør overfladen vandafvisende 
og mindre smudsmodtagelig. Beskytter træet mod nedbrydning fra solens 
UV-stråling, samt beskytter træet mod overfladebegroninger, som alger, 
blåsplint og skimmelsvampeangreb.
Pinotex Ædeltræsolie er beregnet til behandling af eksotiske træsorter 
som teak, nyatoh, bangkirai, mahogni og meranti m.fl. 

Brugsvejledning
Produktet omrøres omhyggeligt inden brug.
Et godt resultat kræver at olien påføres rent og tørt træ.
Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Trærens. Misfarvet og 
nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Evt. træfiber-
rejsning efter rengøring bortslibes inden behandling. Al løstsiddende 
materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast. 

Påføring
Træet skal mættes med olie, uden at overfladen fremstår blank. Eventuel 
overskydende olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud. 
Fremstår overfladen uensartet, gentages behandlingen og overskydende 
olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud.

Vedligeholdelse
Vedligeholdende behandling bør foretages 1 gang årligt med Pinotex 
Ædeltræsolie, for bedste holdbarhed og vedvarende vandafvisende 
effekt.

Bemærk
OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, læg-
ges straks efter brug, i en luftæt, ikke brændbar beholder og destrueres, 
da der er risiko for selvantændelse.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin 
eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter 
påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må 
maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Pinotex Ædeltræsolie
Til havemøbler, vinduer 
o.lign.

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.
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Anvendelsesområde Udendørs

Rækkeevne Ca. 10-15 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF 4 timer

Genbehandling Efter 24 timer

Påføring Pensel

Fortyndingsmiddel Mineralsk terpentin Max.10 %

Kulør BC/Farveløs, Nyatoh, Teak, Sort 

Emballage størrelse 1-, 2,5- liter

Rengøring af værktøj Penselrens el, Min. Terpentin

Opbevaring Tåler ikke frost. Opbevares køligt 
og tørt i original emballage 

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 2-1

Brandfareklasse III -1

Sundhedsfareklasse Sundhedsskadelig

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.


