Collstrop Lærketræsolie, oliebaseret
GENEREL BESKRIVELSE:
Type: Træbeskyttelse fremstillet på alkydolier.
Anvendelsesområde: Collstrop Lærketræsolie er et specialprodukt udviklet til efterbehandling af lærketræ
som i forvejen er grundet med Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ eller er
brandimprægneret.
Specielle egenskaber: Med Collstrop Lærketræsolie opnås en robust og vandafvisende overflade der
hindrer fugtoptagelse. Indeholder fungicider.
Nuance: Honning.
Emballage: 2,5 ltr. og 10 ltr.

TEKNISKE DATA:
Bindemiddel: Alkydolie/linolier.
Opløsningsmiddel: High fl ash terpentin.
Viskositet v/ 20oC. Ca. 20 sek. DIN 4-norm.
Vægtfylde: 0,90 kg./ltr.
Tørstofindhold: Ca. 40%
Flammepunkt: >62oC.
Rækkeevne: Ca. 3-8 m2/ltr.
Tørretid: Ca. 12 timer v/ 20oC. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ være
forlænget.

ANVENDELSESDATA:
Forbehandling: Grundet med Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ.
Træet skal være tørt og rengjort. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højest være 15%.
Påføring: Det anbefales at anvende en fyldig pensel. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge
flere tynde lag. Anbefalet forbrug på høvlet træ: min. 125 ml./m2 (svarer til rækkeevne på 8 m2/ltr.) og
på ru træ: min. 330 ml./m2 (svarer til en rækkeevne på 3 m2/ltr.). Efter 2 timer aftørres evt. overskydende
olie med en tør fnugfri klud.
Omrøring: Omrør let inden brug. Collstrop Lærketræsolie må ikke fortyndes.
Rengøring: Terpentin.
Lagring: Frostfrit og utilgængelig for børn.

SIKKERHEDSDATA:
PR. nr.: MAL-kode Danmark: 2-1.
Fareklasse v/ brand III-I.
Klassifi cering: Xn, sundhedsskadelig.
Skadelige indholdsstoffer: Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger: Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20)
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)
Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23)
Må ikke kommes i kloakløb.(S29)
Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller
etiket.(S62)

Yderligere information: Kontakt Micoll ApS på tlf. 76 30 86 00.
Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse
af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig
anvendelse af vores produkter.
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