
 

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS! 

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om.  
För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav 
ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.  
 
I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en 
mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på 
marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan  
du använder den!  
 
Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men  
möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders  
höga förväntningar. 
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Användningsområde:  
Master Wood Oil  innehåller en exklusiv kallpressad linolja av mycket hög 
kvalitet som framförallt lämpar sig att användas på utemöbler och  
teakmöbler som utsätts för sol, regn och slitage. Master Wood Oil ska 
sprayas med tunna skikt vilket vare sig ger rinningar eller dropp som  
applicering med pensel många gånger kan ge upphov till. Specifika  
användningsområden är utemöbler, köksbänkar, trägolv, staket etc. 
 
Förbehandling:  
Ytan torkas ren från löst sittande partiklar. 
 
Bruksanvisning:  
Skaka burken i 1 minut. Se till att föremålen som skall oljas ej har stått i solen 
och blivit varma innan behandlingen skall utföras.  Spraya i skuggan vid en 
temperatur mellan +5 och +25°C. Spraya ett tunt lager i jämna rörelser  
utefter brädornas längdriktning med ett sprayavstånd på ca 10-15cm.  
Spraya ytterligare lager till dess erforderligt resultat uppnåtts. Överflödig 
träolja torkas bort efter ca 20 minuter med trasa. (OBS! Förstör använd trasa 
då risk för självantändning finns) Täckförmåga/500ml burk: Ca 3-4m2 
 
Förpackning :  
Volym 500ml. Levereras i förpackning om 6st  
 
Kulör:      Artikelnummer: 
Transparent, färglös  74015 
 
Lagring: 
Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om  
inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid  
frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.  
 
Miljö: 
Då våra produkter tillverkas enligt  
ISO 14001 har vi som ambition att  
alltid välja den mest miljöanpassade  
formuleringen. Tack vare användningen  
av exempelvis grön DME, som är  
baserad på förnyelsebara resurser,  
är nettobidraget till den globala  
uppvärmningen noll för drivgasen  
i de produkterna.  


