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Träolja 

Palett Träolja bygger på en vattenburen linolja helt utan lacknafta. Oljan är avsedd för 
årlig behandling av obehandlat trä, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus. Ger 
ett nytt, fräscht utseende på slitna altangolv, trätrall, trädgårdmöbler etc. Palett Träolja/
Altanolja tränger ner lätt i träet och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot 
uttorkning, sprickbildning och nersmutsning. 
 
GÖR SÅ HÄR 
Innan du börjar: Skydda/täck ytor som inte ska oljas. 
 
FÖRBEHANDLING: Nytt tryckimpregnerat trä ska vara torrt innan det behandlas. Vänta därför en säsong 
innan  första behandlingen. Kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Kopparsalter, gröna 
kristaller, tvättas bort med vatten och en hård borste. Tvätta smutsiga ytor med lämpligt rengöringsmedel. 
Borsta, slipa bort poröst och grånat trä. Skölj väl och låt träet torka. 
 
FÄRDIGBEHANDLA: Applicera Palett Träolja med pensel upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt 
överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa. 
 
VIKTIGT 
Skaka om burken eller rör om väl före och under användning. Undvik att olja in ytor vid risk för regn inom det 
närmaste dygnet. Träoljade ytor ska inte målas eller laseras inom ca 2 år efter inoljning.  Börja alltid med att 
provmåla först. Undvik att olja in  ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel. 
OBS! innehåller linolja. självantändningsrisk i trasor  mm. 
 
NÄR DU MÅLAT KLART 
Förslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och ska inte hällas ut i avloppet, 
utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.  
 
TEKNISK INFORMATION 
BINDEMEDEL: Specialbehandlad linolja 
SPÄDNING: Vatten 
MATERIALÅTGÅNG: ca 5m2/liter på sågat eller uttorkat 
trä och ca 10m2/liter på hyvlat färskt trä 
VERKTYG: Pensel  
MÅLNINGSTEMPERATUR: Mellan +10°C till +25°C yttemperatur, klibbfri ca 8 timmar beroende på       
applicerad mängd och om överskott torkats bort. Vid lägre temperatur eller hög luftfuktighet kan torktiden vara 
mer än ett dygn. (Torktid  vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet.) 
RENGÖRING AV VERKTYG: Vatten 
 
OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda  trasor, trassel mm. läggs i vatten eller eldas upp. 
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