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Produkt Datablad
HEMPEL

HEMPEL’S TEAK OIL 67571
                                                                                                

Beskrivelse: HEMPEL’S TEAK OIL 67571 er basert på alkydharpiks og tørkede oljer med lav viskositet.
Produktet har god inntrengningsevne og gir god beskyttelse mot vær og vind. Inneholder
soppdrepende middel.

Bruksområde: Til ny og tidligere oljebehandlet teak, både interiør og eksteriør. Bør ikke brukes på tidligere
lakkerete flater.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale. 

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Transparent/00000
Glans: Transparent
Volum tørrstoff %: 21±1 
Flammepunkt: 38 °C
Spesifikk vekt: 0.8 kg/ liter
Berøringstørr: 8 (ca.) timer v/20°C

18 (ca.) timer v/ 10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale
fabrikasjonstoleranser og hvor angitt,  er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel / Klut
Tynner (maks.vol%): Skal ikke tynnes
Rengjøringsmiddel: HEMPEL’S THINNER 08230
Indikert filmtykkelse: Ikke relevant (Se ANMERKNINGER neste side)
Overmalingsintervall, min.: Når tørr.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding,
kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann
eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.
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Produkt Datablad

HEMPEL’S TEAK OIL 67571
 
FORBEHANDLING: Ubehandlet treverk: Fjern olje og fett etc. med HEMPEL`S YACHT CLEANER 67601 og spyl

ned med fersk vann. Rens overflaten med HEMPEL`S TEAK CLEANING POWDER 67543.
Ru overflate bør slipes med 180-220 sandpapir/vannslipepapir. Fjern støv.
Tidligere behandlet treverk: 
Fjern olje, fett etc. med HEMPEL`S YACHT CLEANER 67601. Skyll overflaten med fersk
vann og la det tørke.

PÅFØRINGSBETINGELSER: Overflaten må være helt ren og tørr. Må kun påføres når temperaturen er over 5°C. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom. 

ETTERFØLGENDE STRØK: Ingen.

ANMERKNINGER: Påfør HEMPEL`S TEAK OIL 67571 i rikelige megder. La sealeren få noen minutter til å
trekke inn i treverket. Deretter tørker man av overskytende olje med en ren fille for å unngå
en blank overflate etter tørking. Det er mulig å slipe på sealeren som fremdeles er våt med
sandpapir 180-220. Slip i trevirkets lengderetning. Strekkevne er avhengig av strukturen og
absorberingsevnen til treverket. Vedlikehold utføres med HEMPEL`S TEAK OIL 67571  i tynne
lag - overskytende sealer tørkes av med en rene filler.
Søl, rester og klær / filler som er tilsølt med HEMPEL`S TEAK OIL 67571 kan
selvantenne og må derfor oppbevares i beholdere for brannfarlig avfall og destrueres etter
bruk.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6757100000

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.  For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer  til
produktdatabladene” i produktdataboken, “Hempel book”. 
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til
HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre
forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller  direkte og
indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.
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