Skovgaard & Frydensberg
GRUNDOLIE / TRÆBESKYTTELSE

Produktfakta
Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Grundolie er rigtig god til anvendelse på høvlet og uhøvlet
træ. Grundolien kan også benyttes på tidligere behandlede overflader, såfremt
den er sugende. Kan overmales efter 1 døgn. Endetræ bør have flere behandlinger.
Overskydende grundolie aftørres senest efter 20 min. S&F Grundolie bruges også
til tynding af linoliemaling samt til genopfriskning af linoliemaling.
Dansk Standard EN-927-5

Indeholder

Koldpresset linolie, let mineralsk olie, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til 6-8 m² på uhøvlede overflader. Generalt anbefales det at påføre
Grundolie indtil træet er mættet. På høvlede overflader rækker 1 liter til ca. 10-15 m².

Emballage størrelse

1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter.

Glans

Ingen.

Opløsningsmiddel

Let parafin olie.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring af værktøj

Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun
sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag
1

Klargør overflade så den er fast, ren og tør.

2

Brug evt. S&F Væg- og Facaderens, hvis overfladen er smudsig.

3

Slib evt. overfladen.

4

Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.

5

Olien påføres på sugende bund.

6

På glatte flader aftørres overskydende olie med klude 20 min. efter påføring.

7

Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.

8

Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.

9

Tørretiden er ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade.
Må overmales efter et døgn.

10

Det anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C

11

Oliemættede klude/svampe mm. kan selvantænde. Kluden/svampen mættes med vand eller
destrueres efter brug.
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