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Produktbeskrivelse
Pinotex Møbelolie Eksklusiv er en vandfortyndbar møbelolie til grundbe-
handling og vedligeholdelse af udendørs havemøbler fremstillet i teak, 
nyatoh, bangkirai, mahogni, meranti m.fl.
Pinotex Møbelolie Eksklusiv fremhæver træets naturlige udseende og gør 
overfladen vandafvisende og mindre smudsmodtagelig. Giver træoverfla-
den en smuk, gylden nuance, der beskytter træet mod nedbrydning fra 
solens UV-stråling.

Brugsvejledning
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Et godt resultat kræver at olien påføres rent og tørt træ.
Er overfladen tilsmudset anbefales rengøring med Pinotex Møbelrens.
Er træet misfarvet og nedbrudt kan der afrenses med Pinotex Teakrens 
A og B eller der slibes i bund til friskt træ. Evt. træfiberrejsning efter 
rengøring fjernes forsigtigt ved slibning med fint slibepapir. Behandlingen 
må kun udføres i tørt vejr og ikke i direkte sollys. Bemærk, af olien i våd 
tilstand er cremefarvet.

Påføring
Olien påføres med pensel i jævnt tyndt lag. Begynd ved træets endefla-
der. Efter max. 5 min aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri 
klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, gentages behandlingen til 
overfladen fremstår ensartet mættet. Efter max. 5 min aftørres overskyden-
de olie igen, med en ren og fnugfri klud. Der afsluttes med polering af 
den behandlede overflade med en ren polerklud, for at gøre overfladen 
ekstra slidstærk.

I løbet af 24 timer – afhængig af temperatur og luftfugtighed – er olien 
gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt 
eller vand.

Vedligeholdelse
Det anbefales at vedlige behandlet træ mindst 1-2 gange årligt eller efter 
behov med Pinotex Møbelolie Eksklusiv.

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

Rækkeevne Ca. 12-14 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF 24 timer

Påføring Pensel

Fortynding Brugsklar.  Skal ikke fortyndes

Standard kulører Natur og Teak

Rengøring af værktøj Vand/Sæbevand

Opbevaring Tåler ikke frost. Opbevares køligt 
og tørt i 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.


