BRUGSANVISNING – Oliering af ubehandlede og grundolierede bordplader
Scandiwood bordpladeolie består af modificerede vegetabilske olier til behandling af
såvel ubehandlet som grundolierede bordplader.
Scandiwood bordpladeolie giver træet en naturlig, varm glød og beskytter overfladen
effektivt.
Brugsanvisning: Ubehandlede bordplader.
1. Sørg for at overfladen er ren, tør og fri for fedt og snavs m.m. Slib evt. pladen i fibrenes
længderetning med slibepapir nr. 180. Slibestøv fjernes ved støvsugning eller med en
hårdt opvredet klud. Lad pladen tørre.
2. Påfør et fyldigt lag Scandiwood Bordpladeolie, lad pladen ”trække” i 30 minutter. Opstår
der ”tørre” pletter i dette tidsrum, påføres mere olie, da det er vigtigt at pladen er ”våd” i de
første 30 minutter.
3. Herefter tørres al overskydende olie af, og overfladen poleres grundigt med rene, tørre
bormuldsklude.
4. Denne proces gentages efter ca. 6-8 timer forløb.
5. Efter min. 1 døgn påføres igen et fyldigt lag olie. Slib eventuelt i olien med
vandslibepapir korn 400, indtil overfladen føles fuldstændig glat og fin.
6. Efter 30 minutter fjernes overskydende olie, og overfladen poleres grundigt, med rene
tørre klude af bomuld.
7.Et godt resultat opnås ved at efterpolere overfladen indenfor 2 timer - en maskinpolering
giver det bedste resultat. Pladen vil nu være færdig og klar til brug efter 24 timer.
VIGTIGT: Husk at oliere på begge sider af bordpladen, for at undgå at den
”slår” sig.
Bordpladen skal have en overfladetemperatur på minimum 5 °C
Brugsanvisning: Grundolierede bordplader.
1. Følg overstående punkter fra 1-4.
2. Det anbefales det at efterpolere overfladen efter ca. 2 timers forløb. En maskinpolering
giver det bedste slutresultat. Overfladen er klar til brug efter 24 timer.
Daglig rengøring: Foretages med hårdt opvredet klud.
Vedligeholdelse af overfladen: Afhængig af slid, vil overfladen have behov for
genbehandling med Scandiwood Bordpladeolie. Følg punkterne 1-3 i brugsanvisningen til
”Ubehandlede overflader”.
BEMÆRK: Efter brug skal klude brugt til Scandiwood Bordpladeolie afbrændes,
opbevares i lukket metalbeholder eller hænges til tørre, på grund af risikoen for
selvantændelse.
Tørretid: Scandiwood Bordpladeolie er berøringstør efter ca. 8 timer, ved normal
stuetemperatur, og er klar til brug efter 24 timer.
Påføring: Pensel, klud, malerrulle, malepude eller spray.
Rækkeevne: Grundoliering ca. 10m2 pr. 250 ml
Færdigoliering af grundolierede overflader: Ca. 15m2 pr. ml.
Rengøring: Værktøj rengøres i mineralsk terpentin.
Opbevaring: Må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C. Ved opbevaring i uåbnet
emballage og ved 20 °C, kan olien lagres i adskillige år. Bør holdes uden for børns
rækkevidde.

