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Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.
VARNINGAR:
Risk för självantändning.
Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av MÖBELOLJA skall utan dröjsmål
dränkas i vatten.
MÖBELOLJA är otjänlig som föda.
Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.
Metallföremål som har varit i varm olja bränner.
ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130
⁰C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid
spill.
ARBETSANVISNING
Gäller för behandling av ädelträ. För behandling av andra träslag, använd GRUNDOLJA.
Slipa arbetsstycket med minst #180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan
fylla då den verkar inne i träet.
Värm MÖBELOLJA till 130 °C i en fritös.
Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu
absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan.
När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna
öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN
tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm GRUNDOLJA.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GRUNDOLJA – oljan leder föga värme och vid
denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. GRUNDOLJANS kokpunkt är
300 ⁰C. Värms den till 180 ⁰C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid
130 ⁰C avger den endast en doft av linolja.
Slipa in oljan: Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som är kvar på ytan med slipnät #240-320.
Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.
Torka av: Efter 20-30 minuter, torka noggrant bort det oljemättade slipdammet som är kvar
på ytan; det bildar annars ett klibbigt skinn.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
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Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar
genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och
solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig
ventilation kan det ta en vecka.
Oljepolera till önskad gransgrad med LINOLJA FERNISSA.

