
TEKNISKE DATA REVIDERET 03.13 

Produkttype Gulv og møbel plejemiddel  - Ude. 

Vægtfylde Ca. 0,9 g/ml 

Rækkeevne Ca. 10-12 m²/liter 

Tørretid v. 23°C / 50% RF Støvtør Ca. 2 timer – Fuld hærdet 24-48 timer 

 Påføring   Pensel  - overskydende aftørres! 

 Kulør   Natur – Gylden Brun 

Emballage størrelse 1 – 2,5L dunke 

Rengøring af værktøj  Terpentin 

 Opbevaring Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage 
Tåler ikke frost 

 SIKKERHEDSMÆRKNING  

 Sikkerhedsregler (1993) 0-1 

 Brandfareklasse   Ingen 

 Sundhedsfareklasse  Ingen 

 Miljøfareklasse   Ingen 

 GENEREL 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. 

Produktbeskrivelse  
Anvendes til overfladebehandling og vedligeholdelse af udendørs træ. Behandlingen fremhæver træets naturlige 
udseende, gør overfladen mere modstandsdygtig samt mindsker udtørring. Naturolien giver træoverfladen en smuk, 
gylden nuance og beskytter mod nedbrydning fra solens UV-stråling.  
Brugsanvisning SkovTrup Exteriør Naturolie:  
Træoverfladen skal være helt tør og ren inden behandlingen påbegyndes. Tidligere behandlede træmøbler afrenses med 
egnet afrensningsmiddel. Ved robinietræ kan HT vask anbefales som rengørring. Når træoverfladen er helt tør, må den 
egentlige oliebehandling påbegyndes. Evt. trærejsning fjernes forinden ved afslibning med fint sandpapir. Behandlingen 
må kun udføres i tørt vejr og ikke i direkte sollys. Olien påføres med pensel i et dækkende lag. Begynd ved træets 
endeflader. Efter max. 15 min aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med 
olie, kan behandlingen evt. gentages. Husk at behandle ende træ grundigt. Herefter kan den behandlede overflade 
poleres med en polerklud, for at gøre overflade ekstra slidstærk. I løbet af 24 til 48 timer – afhængig af vejr og temperatur 
– er olien gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand. 
 Bemærk  
OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en luftæt ikke brandbar 
beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse. 

Datablad: SkovTrup Pleje – Exteriør Naturolie: 

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


