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HORNBACH Teak – Olja  
 
 UV-skydd 
 alkydolja 
 vårdar och impregnerar 

 
 

Egenskaper 
Specialolja för skydd och vård av teakträ utomhus. Passar utmärkt för att återge lystern i träet och behålla 
den ursprungliga, naturliga teakkaraktären. Teakoljan ger bästa väder- och UV-skydd, är mycket 
vattenavvisande och samtidigt öppenporig och hydrofoberande, samt vårdar och impregnerar träet. Den 
skapar motståndskraftiga, smutsavvisande och stabila ytor, skyddar träet från uttorkning, minskar 
sprickbildning, flagnar inte och är enkel att applicera.  
 
 voor duurzaam onderhoud 
 återger lystern i träet 
 skyddar mot uttorkning 
 vattenavvisande 
 utomhus 
 hydrofoberande (diffusionsöppen) 
 
 

Användningsområde 
För obehandlat eller redan inoljat, sugande teakträ utomhus. Passar idealiskt till trädgårdsmöbler. Kan även 
användas till annat hårt eller mjukt trä utomhus. 
 

Färgton 
- 

Glansgrad 
- 

Innehållsförteckning 
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater, Nafta (mineralolja), 
hydrodesulfurerad tung, xylen, alkydharts, vegetabiliska oljor, organiska och oorganiska pigment och 
additiver. VOC-innehållet i denna produkt är max. 700 g/l. EU-gränsvärdet är max. 700 g/l (kategori A/f från 
2010). 
 

GIS-Code 
Ö60 
 

Märkning 
- 

Ljusbeständighet 
mycket bra 
 

Väderbeständighet 
mycket bra 
 

Förtunningsmedel 
Färdig att använda. Spädes ej. 
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Förbrukning 
1 liter räcker till ca 22 m² vid en applicering beroende på sugförmåga och träets beskaffenhet. 
 

Torktid 
Vid +20°C och en relativ luftfuktighet på 65 % överstrykningsbar efter ca 24 timmar. Genomtorr efter en 
vecka, beroende på väderpåverkan. Under de första 36 timmarna får träet inte utsättas för fukt. Högre 
luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.  
 

Verktyg 
Pensel, roller och bomullstrasa. 
 

Verktygsrengöring 
Med vatten direkt efter användning. 
 

Underlaget 
Underlaget måste vara sugande, rent, torrt, fritt från damm och fett, och fästande. Avlägsna helt alla gamla 
lager och vaxer som stänger porerna. Träfuktigheten bör inte vara mer än 15 %. Slipa gammalt trä och råa 
och hyvlade ytor med slippapper 120. Slipa starkt väderpåverkade ytor ända ner till friskt trä. 
 

Användning 
Blanda om noga innan användning. Rör om då och då även under användning. Applicera teakoljan 
oförtunnad, jämnt och tunt tills träet inte kan ta upp mer olja. Applicera alltid i fiberriktningen. Använd en 
bomullstrasa och torka efter 15 minuter bort överflödig olja som inte tagits upp av träet. Låt inte någon olja 
ligga kvar på ytan. Låt torka helt (24 timmar). Applicera igen vid behov tills träet är mättat. På redan 
oljebehandlat trä räcker det oftast med en applicering. Var uppmärksam på samma tillverkningsnummer för 
att få en jämn färgton. Tips: Inoljning av träytan på nytt en gång om året rekommenderas. Trä som är mycket 
väderutsatt kan behöva oljas in oftare. 
 

Viktiga upplysningar 
OBS: Med trasor som är indränkta i produkten finns en risk för självantändning (p.g.a. att produkten 
innehåller linolja). Därför ska trasorna innan de slängs hängas upp (utomhus) och torka helt i luften eller 
förvaras i helt tillslutna eldfasta plåtbehållare. 
 
Applicera inte vid direkt solstrålning och inte vid temperaturer under +10°C (gäller omgivningens och 
underlagets temperatur). Förvara behållaren svalt men frostfritt, skydda den från direkt solljus. Förvara 

behållaren väl tillsluter och långt från livsmedel och djurfoder. 
 

Säkerhetsråd 
      Fara 

 
 
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
Produkten är brandfarlig.  
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
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Läs etiketten före användning. 
Vid Förtäring: Kontakta genast Giftinformationscentral eller läkare. 
Framkalla inte kräkning. 
Förvaras inlåst. 
 

Avfallshantering 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsplats för farligt avfall. 

 


