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Ultimate Protect. 
Decking Oil

PRODUK TINFORMATION

Ronseal Ultimate Protection Decking Oil håller 

dubbelt så länge som vanlig altanolja. Ronseal’s 

unika formulering tränger djupare in i träet, stärker 

upp och ger det en ökad hållbarhet. 

Den lätt pigmenterade oljan ger ett naturligt vackert 

utseende som varar länge. Den överlägsna formulan 

ger en mycket slitstark och hållbar yta och skyddar 

mot regn redan efter 90 min.

Ronseal

TEKNISK DATA

Ytfinish   Matt 
Kulör   6 st träkulörer 
Lukt   Typisk akryl lukt 
Brandfarlig Nej  
Viskositet Lättflyktig

VOC-halt 4 g/l
Kategori A/i
EU-gränsvärde  140 g/l (2010)

TORK TIDER VID 20°C & 60% REL ATIV  
LUF TFUK TIGHET

Regnsäker  90 minuter
Övermålningsbar 4 timmar
Ytan kan tas i bruk  24 timmar

 
Täckning  
Teoretisk täckförmåga 8 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer 
som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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Trädäcket skall vara rent från smuts, olja, alger, mögel och andra föroreningar. Gör rent med lämpligt rengöringsmedel innan 
applicering och låt torka ordentligt. Nya trädäck behöver också rengöras innan de behandlas med Ronseal Ultimate Protection 
Decking Oil, då det kan finnas föroreningar från tillverkningen. Det är mycket viktigt att alla rengöringsrester noggrant sköljs bort 
från trädäcket. Använd gärna en ren borste eller svamp för att underlätta borttagning av rengöringsrester.

FÖRBEREDELSE

Obehandlat gammalt, vädrat trädäck
Använd lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna 
smuts, olja, fett, mögel, alger och andra föroreningar För 
obehandlat grånat trädäck används lämpligt rengörings-
medel för att återställa trädäckets naturliga färgton. 
Rengöringen underlättar även så att Decking Oil tränger 
in och får en bättre vidhäftning. 

Tidigare behandlat trädäck
Använd lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, 
olja, fett, mögel, alger och andra föroreningar. Avlägsna 
löst, flagande eller fjällande behandlingar. För att undvika 
flammighet ta bort all tidigare behandling med någon form 
av stripper/färgborttagare.

Nytt trädäck
Nytt trädäck skall vädra i minst 6 månader. Detta 
säkerställer att ytan är färdig så att oljan kan tränga 
in och erhålla rätt vidhäftning mot trädäcket. Rengör 
trädäcket med lämpligt rengöringsmedel. Använd med 
fördel en styv borste vid rengöringen. Skölj noga med 
vatten. Låt ytan torka helt. Testa att ytan är mottaglig 
för Decking oil genom att stänk vatten på ytan. Pärlar 
sig vattnet behöver ytan rengöras igen. Testa alltid 
på en mindre yta innan applicering över hela ytan för 
att säkerställa kulören. Kulören påverkas av träets 
struktur, ådring, färg, porositet, träslag samt tidigare 
behandlingar. 

APPLICERING

Prova alltid på en dold yta först, för att kontrollera önskad 
kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur 
eller tidigare behandling. Applicera inte i fuktigt väder eller 
om regn eller frost väntas. Applicera inte under 10°C.

1. Skaka burken noga och häll sedan innehållet i lämplig 
behållare. Om mer än en burk används mixa dessa 
innan applicering. Detta för att minimera risken för färg 
variationer mellan burkarna.

2. Produkten skall inte spädas.

3. Använd en bred pensel av god kvalitet, som är för 
vattenburna färger eller en syntetisk roller.

4. Applicera generöst, så att en jämn inträngning och 
enhetlig täckning av trädäcket uppnås. När Decking 
Oil rollas ut, pensla alltid efter för att säkerställa ett 
jämnt resultat.

5. Applicera 3-4 brädor åt gången för att undvika över-
lappningsmärken. Applicera alltid längs med fibrerna.

6. Två lager rekommenderas. Vänta 4 timmar mellan 
varje lager
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Underhåll
Trädäck behandlade med Ronseal Ultimate Protection 
Decking Oil kan rengöras med lämpligt rengöringsmedel 
för dessa ytor. Låt torka ordentligt, applicera sedan 
Ronseal Ultimate Protection Decking Oil igen.

Viktigt
Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars 
kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid 
på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat 
resultat. Får inte applicera under 10°C. 
Ronseal Ultimate Protection Decking Oil är speciellt framtagen 
för trädäck, såväl obehandlat som förbehandlat och tryck-
impregnerat virke. Ronseal Ultimate Protection Decking Oil 
rekommenderas för allt virke utomhus, där gångtrafik eller 
slitage uppstår.

Rengöring
Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt 
vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten 
som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande 
rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar lämnas till 
förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring
Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl 
ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur 
mellan 5 och 35°C. Skyddas från frost.

Storlekar
Ronseal Ultimate Protection Decking Oil finns i 2,5 liter 
förpackning.

Kulör    2,5 liter Antal per krt

Natural 36933 6

Natural Pine 36936 6

Natural Cedar 36934 6

Natural Oak 36935

Dark Oak 36938

Teak 36939

INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll 

frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad 

ersätter alla tidigare utgåvor. 
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