
TDS og brugsanvisning

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for 
malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. 
Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden 
varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå 
glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende. 
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Sct. Croix ædeltræsolie
Træolie 
Varenummer 12122, 12123, 12124 PR nummer 2361150. 

 
Sct. Croix olie laves efter gamle, velkendte, gennemprøvede recepter og er 
tilpasset nutidens tilgængelige råvarer, muligheder og forhold. 
Olien er et rent naturprodukt der, blandt andet, er sammensat af presset 
hørfrøolie, vegetabilsk harpiks og en håndfuld andre råvarer. 

Alt er sammensat så der opnås optimal langtidsbeskyttelse af træet.
Træets åretegninger fremhæves og det får en fantastisk glød.  
Olien har egenskaber der beskytter træet mod udtørring, hindrer misfarvning 
og nedbrydning og bevarer træets formstabilitet. 

Anvendelsesområder 
Sct. Croix olie anvendes udendørs på havemøbler af træ, skibsdæk, 
træbordplader, trægulve m.m. Olien er egnet til alle træsorter og er særligt 
udviklet til ædle træsorter, såsom teak, palisander, mahogni og lignende 
hårde træsorter. 

Underlag 
Underlaget skal være rent og tørt inden oliering. Rengør først med 
grundrengøringsmiddel og en let slibning. 
Eventuel algevækst bør fjernes med passende rensemiddel. 

Behandling 
Olien påføres rigeligt med pensel, rulle eller klud. Der kan, om nødvendigt, 
slibes med fint slibepapir i den våde olie. 
Suger træet tørt nogle steder, kan der tilføres mere olie. 
Efter 30 minutter, skal overskydende olie aftørres med fnugfri klud. 
Overfladen kan herefter poleres, såfremt man ønsker dette. 
Aftørres overskydende olie ikke rettidigt, kan olien tørre på overfladen og 
derefter fremstå lakeret og let klæbende. 
Dette kan afhjælpes ved afvaskning med terpentin.  

Begrænsninger
Uegnet til anvendelse på træ der har været behandlet med dækkende eller 
vandige produkter, samt til træ der har været behandlet med bitumen, tjære 
eller trætjære.

Advarsel
Klude anvendt til oliering kan selvantænde og bør gennemvædes med vand  
og smides ud, eller afbrændes, straks efter anvendelse.

Type: Ædeltræsolie

Anvendelsesområder: 
Udvendigt træværk 

Bindemiddel: 
Hørfrøolie, pine oil m.m.

Fortynding: 
Terpentin – fortyndes normalt ikke 

Densitet: Ca. 0,86 kg/l ISO 2811

Tørstofindhold: ca. 50% 

Viscositet DIN4: ca. 20 sek.

Forbrug: 
3-5 m²/ltr afhængig af underlagets 
tilstand og beskaffenhed

Tørretid Drying time v. 23°C/50% RF: 
Berøring: 4-24 timer 

Hærdetid: Fuldt udhærdet efter 7 døgn 

Brugstemperatur: 
Anvendes ved 10°C-25°C. 
(underlag, materiale og omgivelser) 

Rengøring af værktøj: 
Terpentin, derefter sæbe og vand
 
Opbevaring: 
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i 
direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed: 
Mindst 24 måneder efter 
produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) 
ved korrekt opbevaring 

Emballager: 1 liter 

Farver: Klar, teak og sort

VOC-værdi: 510-520 g/l 
EU VOC grænseværdi (2010): 
Kat A/f: 700 g/l 

CLP symboler: 
CLP signalord: Fare

MAL-kode: 2-1 
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