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Produktbeskrivelse
Anvendes på ubehandlet træ og til Vedligeholdelse af tidligere oliebe-
handlet træ, som køkkenbordsplader, møbler m.m., hvor man ønsker at 
gøre overfladen mere modstandsdygtig, samt vand- og smudsafvisende. 
Pinotex Køkkenbordsolie fremhæver træets naturlige udseende og tilfører 
træet dybde og glød.

Brugsvejledning
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks, fedt, oliepletter, voks og 
sæberester. Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ. 
Nyt træ samt tidligere behandlede flader slibes let. Slibestøv fjernes.

Et godt resultat kræver at olien påføres rent og tørt træ. 
Påfør Pinotex Køkkenbordsolie skum i en passende mængde og fordel 
med pensel eller klud.  Træet skal mættes med olie. 
Efter max. 20 – 30 min. ved 20° C. aftørres overskydende olie med en 
ren og fnugfri klud. Tør herefter grundigt efter med rene, tørre bomulds-
klude. Overfladen skal været helt fri for overskydende olie. 
Herefter poleres den behandlede overflade med en polérklud, for at gøre 
overfladen ekstra slidstærk. Hvis træoverfladen er stærkt sugende skal 
behandlingen gentages.

I løbet af ca. 24 timer ved 20 °C er olien gennemhærdet. I denne pe-
riode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand.
Efter 24 timer er overfladen brugsklar.

Vedligeholdelse
Træoverfladen vedligeholdes efter behov eller mindst 1 gang årligt med 
Køkkenbordsolie. Inden genbehandling med olie rengøres overfladen 
med Pinotex Grundrens - Træ. 

Bemærk
OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, læg-
ges straks efter brug, i en luftæt, ikke brændbar beholder og destrueres, 
da der er risiko for selvantændelse.

Pinotex Køkkenbordsolie
Natur | Hvid | Mahogni

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISKE DATA rev: 01/03/2010

Produkttype Plejemiddel til træ

Anvendelsesområde Inde

Rækkeevne Ca. 10-20 m²/liter.

Fortynding Min. terpentin max. 5 %.
Skal normalt ikke fortyndes

Tørretid v. 23°C/50% RF 24 timer 

Påføring Pensel, fnugfri bomuldklud

Kulør Natur, hvid, mahogni

Emballage størrelse 0,75 liter

Rengøring af værktøj Penselrens el. Min. terpentin

Opbevaring Køligt, men frostfrit i tæt lukket 
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 0-1

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.


