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  Generel beskrivelse 

Junckers LærkeTræsOlie er velegnet til udendørs grundbehandling og vedligeholdelse af lærketræ. 

 

 

 

Tekniske data 

Produkt:  Tørrende olie med filter mod UV-lys. 

 

Emballagestørrelser: 2,5 og 5 liter. 

   

Farve: Natur/Pine. 

 

Rækkeevne: 12-15 m
2
 pr. liter. 

 

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle. 

 

Tørretid: 24-48 timer mellem hver behandling. Ibrugtagning efter 3 døgn. 

 

Rengøring af værktøj: Junckers Rensevæske 007 eller Junckers Rensevæske 008.  

 

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20˚C. 

 Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved 

 henstand og evt. gelere i emballagen. 

 

Brugsanvisning 

Ren overflade ved vedligeholdelse: 

Hvis overfladen er slidt partielt eller olien er ødelagt af vand og sol, skal der renses med Junckers 

TerrasseRens, overfladen skal tørre ud og derefter påføres Junckers LærkeTræsOlie. 

 

Hvis overfladen ikke er slidt partielt, skal overfladen være ren og tør inden der påføres olie. 

 

Arbejd i skyggen: 

Junckers LærkeTræsOlie skal påføres og tørre i skygge, da direkte sollys og stærk varme forringer 

behandlingen. 

 

Træ skal mættes med olie: 

Overfladerne påføres rigeligt Junckers LærkeTræsOlie med pensel. Lad træet selv suge olien indtil 

olien bliver liggende på overfladen. Hvis områder tørrer indenfor denne tid fordeles olie fra stadig våde 

områder til mere tørre eller der tilføres mere olie, så overfladen til stadighed holdes våd, da for tidlig 

tørring kan give et plettet udseende. Efter oliemætning i højst 20 minutter tørres overskydende olie væk 

fra alle flader, samlinger, mellemrum og sprækker med en tør og ren klud. Behandlingen gentages efter 

passende tørretid.  

 

 

Vigtigt! 

Omrøres grundigt før brug for at få en ensartet farve på hele træoverfladen. 

 

 

Vigtigt! 

Læs vejledningen på emballagerne omhyggeligt igennem, før produkterne tages i brug, og overhold  

de givne sikkerhedsanvisninger. 

 

 

Yderligere information 

Produkter: 

F 2.5 - Junckers Fortynder 008 

F 7.5 - Junckers Fortynder 007 

F 35.1 - Junckers TerrasseRens 

 


