
Alcro Uteplats

Alcro Uteplats är en vattenburen träolja avsedd
för årlig behandling av tryckimpregnerat trä, t ex
trätrallar, men inte för hårda träslag som teak
och ek. Alcro Uteplats har mycket god förmåga
att tränga in i och försegla träets porer.
Behandlingen gör träet fräscht och
vattenavvisande och skyddar mot uttorkning och
sprickbildning.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 15 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C och +25°C

BINDEMEDEL
Modifierad alkyd

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt
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Förberedelse av ytor
Tvätta träet med Alcro Trallrent om det är smutsigt, grått,
poröst eller mörknat. Tvätta med Alcro Alg & Mögelmedel
om träet är angripet av alg eller mögel. Skölj noga med
vatten. Nytt trä behöver ingen förbehandling.
Tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat minst en säsong
före målning.

Applicera
Skaka burken före användning och rör om med jämna
mellanrum under arbetets gång. 

Observera att träoljan ser mjölkaktig ut i burken och när
den appliceras på träet. Detta försvinner när oljan torkat.

Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer.
Använd fyllig pensel, målardyna eller blomspruta. Se till att
mätta ändträ och skarvar extra noga. Överskottsolja som
finns kvar efter en halvtimme (i form av blöta partier) torkar
du bort med en trasa. Är underlaget mycket uttorkat kan
du göra extra behandlingar efter ett/flera dygn.

NYANSERING: Vid behandling med pigmenterad Träolja
rekommenderar vi en andra strykning med färglös Träolja.
Då minskar risken att kulört pigment smetar av sig.

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring.
Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot.
Applicera Träolja när risken för regn inom det närmsta
dygnet är liten. Om det kommer regn på den behandlade
ytan inom ett dygn, torka av ytan med en trasa eller
liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

OBS! Använd inte Träolja till salladsskålar, skärbrädor eller
andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror. 

Varning! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel
etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i
en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan
deponering.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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