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Yunik Wood Oil Træolie PLUS  

 

Produktdatablad  

Beskrivelse: Eksklusiv, vandig specialolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade. Trænger 
særdeles godt ind i træet og bevarer dets glød.  
Beskytter mod solens nedbrydende UV-stråler og modvirker udtørring og revnedannelse, så 
træværket holder længere. 
Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

Anvendelse: Brug den til udendørs behandling og vedligeholdelse af sugende træværk, hvor du gerne vil bevare 
det oprindelige udseende. 
Til eksotisk træ, som fx teak, ceder og andre mørke træsorter samt trykimprægneret træ. 
Til havemøbler, facader og træterrasser m.m.

Sådan gør du: ● Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling  
● Afrens begroning med facadevask begroning  
● Rengør trykimprægneret træ med terrasserens, og mørke træsorter med grundrengøring  
● Slib blanke flader matte  
● Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt  
● Omrør før og under brug  
● Påfør 1-2 gange med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ  
● Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af 

Tekniske data:

Massefylde: 0,98 kg/l

Tørstof: 24 vægt %

Rækkeevne: 10-20 m2 /l på uhøvlet træ 

15-25 m2/l på høvlet træ

Tørretid ved 23°C  
og normal luftfugtighet (60%): 

Berøringstør: 1 time 
Overmalbar: efter 2 timer men inden 8 timer.  
Efter 8 timer er der risiko for, at olien er hærdet  
så meget, at den vil frastøde næste behandling 
Gennemhærdet: flere døgn 

Forhold når der arbejdes min. + 10 °C 
og maks. 80 % relativ luftfugtighed

Fortynding: skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer: ● Oliebehandlede overflader kræver oftere vedligholdelse end overflader behandlet med 
træbeskyttelse eller maling 
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