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Tekniska data

Art.nr
10616 750 ml 6 480

2,5 l 4 120
12 l - 42

Torrhalt 45,4 ±2%

GISCODE Ö60

Innehållsdeklaration alifatiska kolväten, modifierade växtoljor, sickativ, Vatten, koboltfria torrsubstanser

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig. Inget farligt gods enligt ADR.

Impregneringsolja för träytor utomhus. Framhäver träets naturliga 
struktur. Skydda ditt trädäck och dina trädgårdsmöbler mot väder 
och vind! LOBA DeckOil baseras på vegetabiliska oljor och erbjuder 
ett effektivt djupskydd.

• Djupskydd mot frost och väta
• God inträngningsförmåga
• Säker och enkel applicering
• Även lämpligt för impregnering av trädgårdsmöbler
• Går att använda för glatta och räfflade brädor
• Föregående användning av LOBA DeckPrepare ger en förlängd 

livslängd
• Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:
Lämpligt för träverandor, trädäck, trädgårdsmöbler och andra 
träföremål utomhus. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt 
DIN EN 71-3 – ”Migrering av vissa grundämnen”. Halkskydd enligt 
DIN 51097 bedömningsgrupp B och DIN EN 16165:2021-12 
bedömningsgrupp R10.

Färgstark: Låt ditt trädäck framträda i all sin naturliga prakt

DeckOil
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Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA oljeborste, pensel, luddfri duk / 80-120ml/m² per applicering.  
Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets fuktighet och ytans exponeringstillstånd. 
Vid behov måste du fastställa den faktiska förbrukningen via en provapplicering. En optimal impregnering/skyddseffekt 
säkerställs bara om träfibrerna mättas ordentligt (maximal oljeuppsugning hos träet). Flera appliceringar kan krävas för 
detta.

Torktid
• ca. 12 timmar.

Förberedelse:
• Avlägsna vid behov först smuts, mossa och gamla skikt.
• Nylagda och portäta träslag förmår ofta inte dra åt sig tillräckliga mängder olja. Därför måste porerna först ”öppnas”. 

Detta kan göras på följande sätt: Utsätt för regn eller spola flera gånger med vatten och låt torka mellan gångerna.
• Gamla mycket smutsiga och slitna träterasser och däck rengörs med LOBA DeckDegrayer. Beakta den tekniska 

informationen till produkten.

Bearbetning:
• Applicera LOBA DeckOil jämnt med pensel eller luddfri trasa i träfibrernas riktning.
• Efter en verkningstid på ca 30 minuter stryks olja som inte har sugits in i träet ut med en pensel eller en luddfri trasa och 

överskottet avlägsnas.
• Trämöbler, särskilt sittmöbler ska torkas nästan torra med en sugande trasa.
• Använd LOBA oljeborste på större ytor.
• Vid behov kan en ytterligare oljeapplicering utföras efter torkning över natten.

• Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till 
+25°C.

• Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade 
beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.

• Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan 
variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.

• Skaka produkten ordentligt.
• Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
• Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Användningsanvisningar

DeckOil
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Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ 
luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter 
finns i respektive tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

Överflödig olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas.
Förvara indränkta trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare. Dränk in oljerester, trasor och liknande 
med vatten eller placera dem i en sluten behållare. Omhänderta på ett brandsäkert sätt. I annat fall föreligger risk för 
självantändning.

Viktig information

DeckOil


