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De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring.    
De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.    
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår 
ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 

sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266   1 
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PRODUKT DATA                               B770718   TRÆOLIE   

                                                            IMPRÆGNERINGSBINDER 
                                                                                  STØVBINDER  

  

BESKRIVELSE 
B770718 Træolie og imprægneringsbinder til sugende underlag. Virker på træ som en laserende 
træbeskyttelse og på beton eller andre sugende underlag egner den sig som støvbinder. 

 
ANVENDELSE 
Træolie anbefales til imprægnering og beskyttelse af ubehandlet træ og som grunding før egentlig 
påføring af dækmaling. På grund af sin store indtrængningsevne, der skyldes højt indhold af fiskeolie 
sammenholdt med lakbindemiddel, giver olien en både dybdevirkende og forseglende beskyttelse på 
både ind- og udvendigt træværk. Velegnet som støvbinder på beton eller eventuelt færdigbehandling  
af andre sugende underlag. 

 

TEKNISKE DATA 
Udseende: Farveløs 

Vægtfylde: 
Tørstofindhold: 

0,82 kg/ltr 
Vol%:  
 

 
15% 

Flammepunkt: Lukket beholder: 40°C 

  

VOC-indhold: Max. 618 g/l 

Kategori: IIA/e 

EU grænseværdier 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010) 

  
Mal-kode: 3-1 

 
Tørretider 20°C / 50% r.h.   
Genbehandling: Efter 16 - 24 timer    

Gennemhærdet: 8 dage   

 
Varmemodstand:                90°C (tør varme)  
 

Rækkeevne 
Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt 

materialespild under påføring. 

 
ARBEJDSBETINGELSER 
Temperaturer mellem 8°C og 35°C / luftfugtighed max. 85%.  

 
Rengøring af værktøj: Terpentin 

SIKKERHEDSINFORMATION 
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten. Overfladetemperaturen skal 
være min. 5°C over dugpunktet. 

 

HOLDBARHED / OPBEVARING 
5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt  
og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C. 
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