Trestjerner Gulvolje
PRODUKTINFORMASJON

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TreStjerner Gulvolje er en gulvolje for innvendig
bruk. Benyttes på nye og nedslipte tregulv og nedslipt
parkett. Kan blandes i en rekke farger .Gulvolje skal
påføres og trekke ned i underlaget 5-10 min. All
overskytende olje skal tørkes bort med filler.
TreStjerner Gulvolje lagres frostfritt og utilgjengelig
for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige
varer.
TreStjerner Gulvolje transporteres i henhold til ADR
(veitransport) RID (jernbanetrensport) og IMG
(sjø-transport).

TreStjerner Gulvolje er basert på alkydforsterkede
planteoljer. Påføringsmetode er rull eller pensel og
ettertørking med lofrie filler. Maskinpåføring kan
også benyttes. NB! Filler må legges i vann eller
brennes straks etter bruk. Det er utarbeidet eget
TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

RENHOLD

PRODUSENT

Daglig renhold er støvsuging/tørrmopping.
Ved renhold av skitne gulv vaskes med Trestjerner
Oljepleie og vann (1:20) med lett fuktet mopp.
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VEDLIKEHOLD

VOC
EU grenseverdi for produktet. (kat. A/f): 700 g/l
(2010). Produktet inneholder maks. 350 g/l VOC.

TreStjerner Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje
når overflaten har lysnet og/eller ser tørr ut.
Rens med TreStjerner Gulvrens og anvend
TreStjerner Gulvolje i samme farge som
opprinnelig.
Påføres manuelt eller med maskin alt etter tidligere
benyttet metode.

EMISJON/ INNEKLIMA
Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før
behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig
flate.

ANVENDT FARGE
På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn
settes inn.
Rom

Farge

Rom

Farge

AVFALLSHÅNDTERING
Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom
og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER
Ved utbedring av skader og lignende skal det
benyttes samme produkt og utførelsesmetode.
Kontakt utførende håndverker/forhandler ved
eventuell ny behandling.

UTFØRENDE MALERFIRMA
Firmanavn:
Adresse:
Telefon I:

DATAARK
Dette produktdatabladet er laget ut fra
laboratorieprøver og praktiske erfaringer med
produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat
og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn
garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat
er avhengig av konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet,
påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no
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