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Herregård Träolja XO olja är en penetrerande impregneringsolja på alkydoljebas. Förhindrar 
sprickbildning, torkning och grånande av trä. Innehåller antimögelmedel. Används på terrasser, 
trädgårdsmöbler, vindrutor, träluckor, etc. tryckimpregnerat virke. På ljusa träsorter rekommenderas 
pigmenterad olja. 

 
FYSIKALSKA DATA 
 

Typ: Impregneringsolja med linolja 
Kulör: Klar, gyllene  
Flammpunkt: >62 °C 
Densitet (kg/l): ca 0,85 
Torrhalt (volum %): 36 

 

 
BRUKSDATA 
 

Appliceringsmetod: Pensel eller rulle 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta 
Rekommenderad förbrukning: 8-10 m²/liter, hyvlat trä  
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Torktid: 24 tim 
Övermålnings interval, max: Målas ”vått i vått” 
Minsta målnings temp.: +5°C 

 

 
BRUKSANVISNING 

 

Förbehandling 
Nytt, impregnerat virke måste torka väl innan behandling. Det kan ta från några veckor till 1-2 
månader. Ytan ska vara ren och torr.  Spola bort ev. impregnerings rester. Smutsiga ytor och/eller 
ytor som angripna av mögel rengöras med Gjøco Algrent. Slitet grått trä måste stålborstes/slipas före 
behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. 
 
Applicering  
Ytan måste vara ren och torr före applicering. Rör om Herregård Träolja XO väl före användning. På 
nytt trä appliceras 2-3 skikt vått i vått. På tidigare behandlat virke behövs 1-2 skikt. Herregård Träolja 
XO kommer att tränga in i träet utan att bilda film. Film på ytan kan orsaka fjällning. Överflödig olja 
torkas med en luddfri trasa på längden. 
 
Annan information 
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelsen: Burkar förvaras väl stängda och i 
torrt utrymme vid jämn temperatur. Begagnade trasor skall brännas under uppsikt eller blötas med 
vatten på grund av risken för självantändning. 
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Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad.  
 

 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta 

används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna 

villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data 

utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för 

offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 

 

 

 

 


