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DEMIDEKK Terrasseolie

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olie af høj kvalitet, som er baseret på alkydolie, til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Olien giver terrassen beskyttelse og en holdbar kulør med kun et strøg (op til 3 års vedligeholdelsesintervaller).
Beskytter effektivt træværket mod fugt og sprækker, gråning og nedbrydning pga. lys. Olien indeholder midler 
mod overfladeskimmel, som beskytter mod misfarvninger og belægninger. Har god penetrerende og 
vandafvisende efffekt. Tåler fugt 1 time efter påføring. Klar til brug, se tørretider.

Anvendelsesområde

Anbefales på terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.

Underlag

Produktet anbefales på overflader, hvor der ønskes et mat transparent udseende.

Teknisk datablad

Gul og klar base.Fås i følgende baser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Produktdata
Emballagestørrelser

Toning

Kulører

Baser skal tones i Jotun Multicolor.

Iht. eget farvekort.

VOC for brugsklar 
blanding

Litervægt

Tørstofindhold efter 
volumen

Generisk type Alkydemulsion.

21 ± 2 volumen%

1

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 60 g/
l VOC.

Flammepunkt Lukket beholder: Ikke relevant.

Påføringsinformation
Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Lasuren vil 
trække forskelligt ind i træværket omkring knaster og blødere dele af træværket. Dette giver et smukt farvespil,
men kan give en noget nedsat holdbarhed, hvor der er manglende indtrængning i træværket. Behandling af 
tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.
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Spredeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg 
(m²/liter)

Anbefalet filmtykkelse per 
strøg (µm)

Produktet skal ikke danne film.Kommentarer:

6 - 10Anbefalet:

Nej.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer. Husk at der forår og efterår ofte kan være 
lav nattetemperatur med dugfald. Check vejrudsigten.

Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:
Relativ Fugtighed (R.F.) 50%
Lufttemperatur 10°C 15°C 23 °C

18 time(r) 12 time(r)Klar til brug 24 time(r)

15°C 23 °C

10 time(r) 7 time(r) 4 time(r)Støvtør

Overfladetemperatur 10°C

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nyt imprægneret træværk: Bør tørre 1-2 mdr. Udslag fra 
imprægneringsrester afrenses med stiv børste. Skyl godt med vand og lad det tørre. Gammelt, imprægneret 
træværk: Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles 
med DEMIDEKK Terrassfix iht. brugsanvisningen. NB!: Alle rester fra DEMIDEKK Terrassfix skylles 
omhyggeligt af.

Topstrøg

DEMIDEKK Terrasseolie. Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele 
længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet skal 
trænge ind i træværket og ikke danne film.

For at få et ensartet og pænt resultat anbefales det at slutstryge ind i det foregående felt.

Rengør terrassen hvert år med JOTUN 2-i-1 Husvask og Træ- og Murrens (fjerner smuds, beskytter mod 
overfladeskimmel, misfarvninger og  belægninger, og genopfrisker lasurfarven).

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering
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Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

1570823 0-1 19
93

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
(Eng) version, der er gældende.


