
554 SECU Træolie T030     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Alkydolie   

MBK-Type: Træolie  

Glans:  

Vol. tørstof: Ca. 19%  

Kulør: Klar, kan tones i transparente nuancer 

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved 20 °C og 65% RF  

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80% 

Fortynding: Bør ikke fortyndes  

Rækkeevne: 5-10 m²/ltr. Afhængig af indsugning 

Værktøj: Pensel, klud eller svamp 

Mal-Kode: 2-1 (1993) 
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Beskrivelse 
Traditionel tørrende træolie til nybehandling og vedligehold af træterrasser, havemøbler og lign. i trykimprægneret 
træ og ædle træsorter. 
Træolien har en god indtrængning i træet og skaber en vandafvisende overflade som stabiliserer og modvirker 
svindrevner i træet. 
Indeholder special vandafvisende voks samt aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler.  
Til udendørs træoverflader af tropiske træsorter f.eks. Meranti, Sipo, Iroko m.fl., samt f.eks. eg, cedertræ og 
imprægneret fyrre-, gran- og lærketræ til udendørs beklædninger, havemøbler, træfliser, carporte, udhuse o. lign. 
 
Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning. 
 
Behandling 
Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Underlaget skal endvidere være sugende og uden tidligere behandlinger 
af lak, maling og lign.  
Vejrbidt træ såsom gran, fyr og lærketræ rengøres med Træfrisker 127 jævnfør brugsanvisningen. 
Vejrbidt ædeltræ såsom teak, mahogny og lign. slibes til frisk træ. 
Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Begroninger behandles med 
Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen.  
Træolien påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til træet fremstår ensartet og mættet dog 
uden at der dannes laklag.  
Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov.  
Indeholder midler som beskytter mod begroning og bør kun anvendes til udvendigt træ. 
Meget olieholdige træsorter som f.eks. teak og iroko bør affedtes ved aftørring af 
overfladen med mineralsk terpentin inden behandlingen med træolie 
 
Rengøring 
Terpentin eller penselrens 
 
Sikkerhed & miljø 
Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet. 
Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske. 
Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. 
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk 
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Produktet bør ikke anvendes uden tilsætning af pigment. 
 


