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Annet

TRESTJERNER Oljepleie
Produktbeskrivelse
Type
TRESTJERNER Oljepleie er et vanntynnet pleiemiddel basert på akrylvoks samt naturlig bi- og palmevoks.

Egenskaper og fordeler
Produktet vedlikeholder, rengjør og beskytter. TRESTJERNER Oljepleie har en meget god vaskeevne og
beskytter mot smuss og væske. Samtidig får flaten en vakker silkematt overflate.

Bruksområde
TRESTJERNER Oljepleie brukes til regelmessig rengjøring av oljebehandlede tre- og parkettgulv. Produktet er
også velegnet til metning og rengjøring av klinker og fliser.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 liter plastflaske.

Farger

Naturell og hvit.

Litervekt

1.1

pH-verdi

7.1 til 8.7

Innhold

lnneholder mindre enn 0,01 % Metylisothiazolinon (MIT).

VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 22 g/l
VOC.

- 1.25

Påføringsinformasjon
Beholderen ristes før arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder
Gulvklut, mopp.
Bland TRESTJERNER Oljepleie og lunkent vann (1:20). Med oppvridd mopp eller gulvklut vaskes gulvet i treets
lengderetning. Unngå vannsøl på gulvet. La gulvet tørke i 30-60 min. før det tas i bruk.

Rengjøring av maleverktøy
Rengjøring med såpe og vann.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)
Våt (beregnet)

Anbefalt:

Utgitt dato:

75

-

06.11.2017

200

Produktkode:

5

922

-

Tørr (beregnet)

13

Side: 1/3

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Tynner
Vann.

Tørketider
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
23 °C
Underlagstemperatur
23 °C
Brukstørr / forsiktig bruk

30-60
minutter.

Vedlikehold
Daglig renhold: Støvsuging/Tørrmopping med mikrofiberklut.
Regelmessing renhold (ved skitne gulv): Rengjøring med TRESTJERNER Oljepleie og vann (forhold 1:20).
Periodisk vedlikehold: TRESTJERNER Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje. Det oljede gulvet bør vedlikeholdes/
tilføres mer olje når overflaten har lysnet og/eller ser tørr ut.
Vedlikehold av oljede gulv må igangsettes før de er slitt ned til bart treverk. Se TDS for TRESTJERNER Gulvolje
for fremgangsmåte.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares ved min. +5 °C.

Holdbarhet ved 23 °C
Cirka 2 år i uåpnet kanne.

Avfallshåndtering
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Forskjellig
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
41780533, 41780525

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.

