Gulvolie
Gulvolie anvendes på gulve eller flader, hvor slid nødvendiggør en mere
robust overflade. Gulvolien sammensætning af henholdsvis koldpresset
linolie og standolie (kogt linolie) tilvejebringer henholdsvis stor elasticitet, da
olien trænger ind i og samarbejder med træet, samt en øget slidstyrke, da
standolien hærder hårdere op på overfladen og således tåler trafik.
Gulvolien fås i mange farver. Se udvalget i butikken.
Gulvolien indeholder hverken opløsningsmidler eller MI.
Brugervejledning
Træet skal stå råt og være frit for smuds & fedt. Grundrengøring foretages
med enten trærens eller salmiakvand og slibes om nødvendigt.
Gulvolien påføres meget tyndt med enten pensel eller klud. Overskydende
olie skal aftørres. For at give træet mulighed for at suge den nærende olie
til sig, kan man eventuelt påføre olien i et lidt fyldigere lag, lade det
trække i ca. ½ time, for herefter at aftørre træet for overskydende olie.
Vær meget påpasselig med kludene, som kan selvantænde!!!
Pensler renses i koncentreret flydende sæbe og skylles i lunkent vand.
Daglig rengøring af den oliebehandlede flade foretages i sæbespåner.

Om produktet
Transparent gulvolie
Forhandles i ½ l, 1 l, 2,5 l, 5 l & 10 l
Påføres med pensel eller klud
Binder på råt, rent træværk
Rækkeevne ca. 15 m2/ liter afhængigt af træets sugeevne
Tørretid ca. 1 døgn
Indhold: koldpresset linolie, standolie, pigmenter, tørremiddel (koboltsikkativ)
Mal-kode 00-1. Sikkerhedsregler anno 1993. Klude anvendt under arbejdet skal umiddelbart
efter brug bredes ud eller destrueres. Alternativt kan man pakke dem i lufttæt emballage, for
derpå at smide dem ud. Olie optager ilt for at tørre, og i den proces udvikles varme. Kan
varmen ikke slippe væk fra kluden, selvantænder den! Gulvolien er fremstillet uden brug af flygtige
opløsningsmidler eller MI. Gulvolien indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100
g VOC/l (2010).
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