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Torkande olja som gör trä vatten-

avstötande, formstabilt och 

rötbeständigt. 

GRUNDOLJA består av raffinerade fett-

syror av linolja. Den torkar genom oxi-

dation med luftens syre till linoxin, en 

Naturlig polymer som är vattenavstö-

tande och som motstår mikrober, fetter, 

salter och syror. Vid 20°C och god 

ventilation torkar den inom ett dygn. 

 

Bruksanvisning 
Ytbehandla: Påför GRUNDOLJA rikligt 

med pensel på torrt trä. Sprid från 

ställen som är mättade till ställen som 

ännu absorberar olja. Påför och sprid 

tills hela ytan är mättad. 

Impregnera: 
För 1-1,5 mm inträngning, värm 

GRUNDOLJA till 130⁰C i en fritös, om 

nära epoxi till 90⁰C. Påför och sprid som 

ovan med naturborstpensel. 

Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA 

för tryckimpregnerat trä. 

För 2-3 mm inträngning, värm ytan med 

en värme-pistol eller infravärmare 

medan du arbetar. 

Djupimpregnera genom att blötlägga i 

varm olja enligt instruktionerna på 

www.selder.com. 

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall 

olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja 

som eventuellt har blivit kvar på ytan. 

Olja som blir kvar på ytan bildar ett 

klibbigt skinn. Om så sker, skrapa 

försiktigt bort skinnet med en sickel och 

maskinpolera med GRUNDOLJA. 

Låt oxidera under minst ett dygn. 

Tvätta penslar och verktyg med stark 

såpa. 

Arbetsskydd: Andningsskydd behövs 

inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid 

arbete med olja vid 130⁰C. Den varma 

oljan leder föga värme och förorsakar 

inte brännskador vid spill. VARNING: 

Metallföremål som varit i varm olja 

bränner. 

Besök vår hemsida www.selder.com 

för mer information. 

Innehåller: Oxiderande fettsyror av 

linolja. 

Torrsubstans: 100% 

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god 

ventilation. 

Åtgång: 1-2 dl/m2 eller 60-70 liter/m3 

impregnerat trä. 

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar. 

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING 
Trasor och poröst material som fuktats 

av linolja bör brännas, torkas på öppen, 

icke brandfarlig plats eller sparas ner-

dränkta i vatten innan de kastas bort. 
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