Drift- og vedligeholdelsesmanual

NATURMALING linoliemaling
NATURMALING linoliemaling er en dækkende træbehandling.
Linoliemaling er egnet til den strukturel beskyttelse af træ. Vi stræber efter at producere uden
uønskede stoffer i vore produkter. Derfor skal der altid tages hensyn til strukturel beskyttelse af
træ.
Indhold:
linoliemaling:
Linolie, tørremiddel, oxidfarve afhængigt af den valgte farve, afspændingsmiddel, silicone. Til
udendørsbrug tilsættes fungicid.
Anvendelse:
1. Forbehandling:
Underlag skal være tørt (træfugtighed under 12%), stabilt, i god stand, fast, fri for fedt, olie, voks
og støv. Gamle belægninger pudses og rengøres grundigt. Fjern gamle udtørrede belægninger,
puds og rengør underlaget grundigt. Vask træ, som indeholder garvesyre f.eks eg før den
indledende behandling og lad det tørre natten over. Derefter foretages slibning.
2. Grundlag:
Omrør NATURMALING linoliemaling grundigt og påfør med pensel. Påfør linoliemalingen tyndt og
jævnt i træets fiberretning og fordel den jævnt.
3. Vedligehold og genbehandling:
Linoliemalingen skal vedligeholdes hvert femte år. For at bibeholde den diffusionsåbne film og den
laserende effekt, anvende ren linolie med tørremiddel påført i et tyndt lag, med fx en linolievædet
klud. Efter behov kan vinduerne genbehandles med linoliemaling, når malingslaget er slidt af vind
og vejr.
4. Rengøring af værktøj:
Malerværktøj rengøres i vand med brun sæbe, flere gang om nødvendigt, og med varmt vand om
nødvendigt.
5. Rengøring af malede overflader:
Rengør linoliemalede overflader med lunkent vand og et mildt, fortyndet rengøringsmiddel, fx
NATURMALING universalrens. Brug ikke grundrens eller brun sæbe til daglig vedligehold, da det
nedbryder overfladen!
Tørretid:
Behandlingen er tør efter ca. 12 timer, og klar til overmaling efter 24 timer (20°C / 50-55% rel.
luftfugtighed). Lave temperaturer, høj luft- og overfladefugtighed og anvendelse på træ, der
indeholder garvesyre, kan forlænge tørringsprocessen.
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Forbrug:
For glat, pudset træ er rækkeevnen 9-12 m²/l. Forbruget afhænger stærkt af overfladens sugeevne
og tilstand. På groft savet træ kan forbrugsraten være 2-2½ gange højere.
Opbevaring:
Køligt, tørt og lukket luftæt.
Beholder størrelser:
0,5 l / 1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Dåser eller metalspande.
Sikkerhed:
Olievædede klude og olievædet tøj og papir kan selvantænde, og skal enten vaskes med det
samme, eller brændes med det samme, eller i en lufttæt metalbeholder. Opbevares utilgængeligt
for børn.
Bortskaffelse:
Bortskaf flydende produktrester ved indsamlingssteder for gammel maling og lak, eller bortskaf
dem i henhold til lokal lovgivning. Små mængder af rester og gennemblødte arbejdsmaterialer kan
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter tørring. Bortskaf beholdere i henhold til lokal
lovgivning.
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