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430 Terrassolja med halkskydd
STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
Halkskyddande slutbehandling för träytor grundbehandlade med Osmos
utomhusprodukter Terrass- och Träskyddslasyr eller Specialträolja.
Rekommenderas speciellt för terrasser, trappor m m.
Ofärgad, sidenmatt och mikroporös.
Vatten – och smutsavvisande
Spricker inte, flagnar inte, bildar inte blåsor
Skyddar ytbehandlingen mot alger, mögel och svampangrepp

Åtgång
1 liter räcker till ca. 24 m2 vid 1 applicering.

Torktid
8-12 timmar i normala klimatförhållanden 20°C.
Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Terrasser/altaner/trappor m m: Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm

Osmo Pensel

Osmo Penselborste

1. Förberedelser
Ytan som ska slutbehandlas måste vara ren, torr och frostfri (max. 20% fuktighetskvot). Rengör ytan med
Osmo 6606 Trädgårdsrengöring. Grånat trä, som exempelvis impregnerat virke, kan fräschas upp med Osmo
6607 Träförnyare alternativt Osmo 6609 Träförnyare Powergel innan behandling. Se instruktion för respektive
produkt.
Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, effekt etc. det vill säga
att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om möjligt, applicera produkten innan installation av träet.
Önskas skydd mot blåmögel och röta i träet, förbehandla träet med Osmo 4001/4002 träimpregnering WR. Se
separat instruktion.

2. Applicering
Terrasser/altaner/trappor m m – ofärgad, sidenmatt slutbehandling med halkskydd
(1 applicering)
a. Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm.
Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
b. Låt torka ca. 12 timmar, sörj för god ventilation.
OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor
och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.
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3. Rengöring av verktyg
Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Underhåll och reparation.

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com
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Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

Vid renovering krävs oftast bara 1 applicering på den rengjorda, torra ytan.
För ytor tidigare behandlade med Terrassolja med halkskydd, applicera produkten mycket tunt i fiberriktning
och låt torka. Undvik applicering i direkt solljus.
Är ytan skadad, putsa lätt på skadan med finkornigt sandpapper och applicera därefter produkten mycket tunt
på ytan.

