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TEKNISK INFORMASJON

GJENNOMSIKTIG

Tekniske data

Art.nr.
10616 750 ml 6 480

2,5 l 4 120
12 l - 42

Fastlegeme 45,4 ±2%

GISCODE Ö60

Innholdsdeklarasjon alifatiske hydrokarboner, modifiserte planteoljer, sikkativer, vann, koboltfrie sikkativer

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ikke frostsensitiv. Ingen faregods iht. ADR.

Impregneringsolje for treoverflater utendørs. Fremhever det 
naturlige treverket. Beskytt treterrassen og hagemøblene mot 
vær og vind! LOBA DeckOil er basert på planteoljer og gir effektiv 
beskyttelse i dybden.

• Dybdebeskyttelse mot frost og væte
• Gode inntrengningsegenskaper
• Sikker og enkel behandling
• Også egnet for impregnering av hagemøbler
• Kan brukes på glatte og riflede gulv
• Bruk av LOBA DeckPrepare først, forlenger levetiden
• Egnet for barneleker iht. EN 71-3

Bruksområde:
Egnet for treterrasser, plattinger, hagemøbler og andre 
tregjenstander utendørs. Egnet for leker, kravene i DIN EN 
71-3 - ”Migrasjon av bestemte elementer” oppfylles. Sklifast 
iht. DIN 51097 vurderingsgruppe B og DIN EN 16165:2021-12 
vurderingsgruppe R10.

Karaktersterk: Bringer fram den naturlige skjønnheten i 
terrassetreverket

DeckOil
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Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA oljebørste, pensel, klut som ikke loer / 80-120 ml/m² per påføring.  
Det faktiske materialforbruket avhenger av tresorten, fuktigheten i treet og værpåvirkningen på overflaten, eller det 
faktiske forbruket må registreres ved hjelp av en testpåføring. Optimal impregnering/beskyttelseseffekt er bare sikret hvis 
fibrene er mettet (treet tar opp maksimalt med olje). Det kan være nødvendig med flere påføringer.

Tørketid
• ca. 12 timer.

Klargjøring:
• Fjern tilsmussing, mose, gamle strøk først ved behov.
• Nymontert treverk med i storgrad tette porer, er ofte ikke i stand til å ta opp tilstrekkelig olje, derfor må porene først 

"åpnes". Dette kan gjøres på følgende måte: Utsett treverket for vær og vind, eller påfør vann flere ganger og la det 
tørke i mellom.

• Rengjør gamle, svært skitne og forvitrede treterrasser og plattinger med LOBA DeckDegrayer, følg den tekniske 
informasjonen for produktet.

Behandling:
• Påfør LOBA DeckOil jevnt med en pensel eller en klut som ikke loer i samme retning som mønsteret i treet.
• Etter ca. 30 minutter stryker du utover olje som ikke har trukket inn fullstendig, med en pensel eller en klut som ikke 

loer, eller du fjerner den.
• Ved tremøbler, spesielt sittemøbler, må du gni dem nesten helt tørre med kluter med god sugeevne.
• På større flater bruker du LOBATOOL-oljebørsten.
• Påfør et ekstra lag med olje ved behov etter tørking over natten.

• Optimale behandlingsbetingelser ved +15 °C til +25 °C, relativ luftfuktighet 40 % til 75 %, materialtemperatur +15 °C til 
+25 °C.

• Må ikke påføres på varme overflater eller overflater som er utsatt for kraftig sollys, da belegget kan tørke for fort. Må 
ikke påføres hvis det ventes regn innen 3 timer etter påføringen.

• Ved tvil må det lages en testflate for å bestemme kompatibilitet, klebing og utseende. Resultatene kan variere avhengig 
av tresort, spesielt ved tresorter som har mye olje og kvae og sterk farge.

• Rist materialet godt.
• Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLs seisbøtte.
• Unngå at det dannes dråper på overflaten, eller glatt over med pensel eller børste med én gang.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

Bearbeidelseshenvisninger

DeckOil
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Generelle henvisninger

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere 
relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke 
opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørking mulig.
Impregnerte kluter, pads og andre arbeidsmidler må oppbevares i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, 
tekstilkluter o.l. må fuktes med vann eller oppbevares i en bøtte med lokk eller kasseres på en brannsikker måte - det er 
ellers fare for selvantenning.

Viktige henvisninger

DeckOil


