
För polering och rengöring av ädelträ och olackerade träytor inomhus.

Herdins Teakolja inomhus

Sida 1 av  2

Herdins Teakolja bevarar ädelträets lyster och tar bort 
gråheten i uttorkat trä. Utmärkt för möbler, 
gabondörrar och båtinredningar.

Kokt linolja, paraffinolja, lågaromatisk lacknafta.

Plastflaska, 250 ml.

PRODUKTFAKTA

Egenskaper

Innehåll

Förpackning

En flaska Teakolja räcker till ca 2,5m² på nytt virke och 
1,5m² på uttorkat gammalt virke.

Åtgång/Dosering

Hanteringstorr efter ca 4 timmar. Brukstorr efter ca 8 
timmar.

Torktid

28 %

Torrhalt

Lågaromatisk lacknafta.

Lösningsmedel

104251

Artikelnummer

Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och 

ögonkontakt. Under bearbetning och torkning avges 
lösningsmedelsångor. Förhindra gnistbildning till följd av 
statisk elektricitet. Ej rökning, eld, gnistor, eller 
svetsning.
Lagras som brandfarlig vätska.

Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer 
information kontakta din kommun.

Avfallshantering

GÖR SÅ HÄR...

TÄNK PÅ ATT...

- Tänk på risken för självantändning. Lägg använda 
trasor i vatten eller bränn dem.

Se till att ytan är ren och torr. Slipa lätt om ytan varit 
oskyddad en längre tid. 

Stryk på Teakoljan med en tyglapp eller ett 
hushållspapper. Arbeta in oljan. Om träet är mycket 
torrt kan det behövas ytterligare en eller flera 
strykningar. För att få ett fullgott skydd ska olja 
appliceras tills träet är helt mättat. 

Låt torka en stund och torka sedan bort eventuellt 
överflöd.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan 
föregående meddelande.

Övrigt

Listan nedan redovisar produktens ingredienser i 
fallande ordning, enligt EU:s tvätt- & 
rengöringsmedelsförordning. Ingredienser anges med 
sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 

Distillates (petroleum), hydrotreated light

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

0710 - ov251

Hantering & Lagring



Herdins Teakolja inomhus

Sida 2 av  2

Linum usitatissimum
White mineral oil (petroleum)
Isoamyl Acetate

Om du behöver mer information om produkten så är 
du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se: 
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/inci/inci_2006.p
df

0710 - ov251


