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  Generel beskrivelse 

Junckers Rustik BordpladeOlie farvet er en indfarvet olie til bejdsning af ubehandlede bordplader af 

træ. 

 

 

 

 

Tekniske data 

Produkt: Indfarvet, hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt. 

 

Emballagestørrelser:  0,75 liter og 2,5 liter. 

 

Udseende: Farvet væske som tørrer til en farvet, men gennemsigtig overflade.  

 

Farver: Hvid  

 Sort 

 Antrazit grå/SpicyPepper 

 DarkCoco 

 Drivtømmer Grå 

 HotSalsa 

 Kirsebær 

 Mahogni/SylvaRed 

 RawSugar 

 SmoothRum 

 Valnød 

 WildHazel   

 

Rækkeevne: 10-50 m2 pr. liter afhængig af træstruktur og sugeevne.   

 

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle. 

 

Overfladetemperatur: Min. 5° C.   

 

Fortynding: Leveres klar til brug. 

 Fortynding anbefales ikke. 

 

Tørretid: 16-24 timer før genbehandling. 

 Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. 

 Fuldt udhærdet efter 3 døgn. 

 

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin. 

 

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C.  

 Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen  

 ved henstand og evt. gelere i emballagen. 
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  Anbefalede systemer 

 1 lag Junckers Rustik Bordpladeolie farvet 

 + 2 lag Junckers Rustik Bordpladeolie klar eller farvet 

  

 

Brugsanvisning 

Farvning af ubehandlede/afslebne overflader: 

1) Før farvning skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes 

ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.  

 

2) Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes 

ensartet og synligt på hele overfladen så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter. 

 

3) Omrør grundigt før brug. Påfør Junckers Rustik Bordpladeolie farvet i rigelige mængder. Lad 

træet absorbere væske indtil det er fuldt mættet og ikke længere fremtræder mat. Efter 30 - 45 minutter 

er træet mættet med olie. Fjern straks derefter overskud af olie med rene tørre klude, så overfladen 

fremstår med en mat, ensartet farve. Ikke-absorberet olie, der efterlades på overfladen, vil danne blan-

ke, let klæbrige skjolder. 

 

Færdigbehandling med Junckers Rustik Bordpladeolie klar eller farvet: 

1) Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestøv.  

 

2) Afhængig af ønsket farveeffekt kan færdigbehandling ske med enten klar eller farvet olie. Overfla-

den beskyttes med 2 tynde lag Junckers Rustik Bordpladeolie klar eller farvet, der påføres og tørrer 

ifølge anvisningerne. Poler til et ensartet udseende opnås. 

 

Pleje og vedligeholdelse: 

Anvend Junckers Rustik Bordpladeolie klar eller farvet som opfrisker, hvis overfladen viser det 

mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet ”Færdigbehandling”.  

 

Rengøring: 

Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud. 

 

 

Vigtigt! 

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug. 

 

 

Vigtigt!  

Omrøres grundigt før brug. 

 

 

Vigtigt!  

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt udhærdet. 

 

 

 

Yderligere information 

Produkter: 

F 2.1 - Junckers Rustik Bordpladeolie klar 

 

  

 

 

 

 


