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Utgitt dato: 19 februar 2018 
Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver 
NORSK ROYAL AS anbefaler at man i tillegg til FDV også ser på Sikkerhetsdatablad for dette produktet. 

Forvaltning, drift og vedlikehold       

TREOLJE ROYAL EKSTRA____________________________ 

Produktbeskrivelse 

Type 

Høykvalitet terasseolje for vedlikehold av Royalimpregnert treverk til utendørs bruk. 
TREOLJE ROYAL EKSTRA har meget gode penetrerende og vann-avvisende egenskaper, og leveres i tre varianter: 
brun, nøytral og grå.  
 

Egenskaper og fordeler 

TREOLJE ROYAL EKSTRA benyttes til høvlede flater som terassebord, topprekker, hagemøbler og tretak. TREOLJE 
ROYAL EKSTRA er tilsatt soppmiddel, for å redusere faren for svertesopp. Produktet er også tilsatt voks for å gjøre 
treverket mer vann-avvisende, og herdemiddel for å sikre at pigmentene (fargen) tåler bedre mekanisk slitasje og 
sollys. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbrytning og fukt. 
 
Underlag 

TREOLJE ROYAL EKSTRA er utviklet for Royalimpregnert treverk, men kan også med fordel benyttes på vanlig treverk 
som gran, furu, trykkimpregnert, varmebehandlet tre, kebony, lerk og eldre kreosotbehandlet treverk. Så lenge 
TREOLJE ROYAL EKSTRA trekker inn i treverket, vil oljen gi så vel kvalitetsmessig beskyttelse som kosmetisk 
overflatefarge. Viktig at underlaget er rengjort og tørt, før påføring av TREOLJE ROYAL EKSTRA På nye kappflater av 
Royalimpregnert treverk, anbefaler vi bruk av ROYALOLJE som første gangs behandling. 
 
Påføringsinformasjon 

Flaten må være rengjort og tørr. Eventuelle harpiksutslag bør børstes/skrapes bort før påføring av ny olje. TREOLJE 

ROYAL EKSTRA kan påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Overflateolje strykes av. Ved sprøyting må en benytte 

egnet sprøyteutstyr. Oljen er ganske tynn og kan lett dryppe. Ved bruk av pensel anbefales en kvalitetspensel med 

tett bust. Dekk til alle sugende og porøse overflater som ikke skal behandles, da drypp på disse vil være meget 

vanskelig å fjerne. Pigmenterte oljer må omrøres godt før/under bruk. For å unngå fargeforskjell på flaten som skal 

vedlikeholdes, anbefales det å blande sammen oljen fra ulike spann. Se forøvrig emballasje på produktet. 

Lagring/oppbevaring 

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående. 

Avfallshåndtering 

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.  
RISIKO FOR SELVANTENNELSE. Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å 
unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder. 
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TREOLJE ROYAL EKSTRA____________________________ 

Vedlikehold 

Renhold 
 
Nyoljete flater skal ikke vaskes før det er gått 2-3 uker (herdetid for produktet v/20 gr C) 
 
Vask av behandlede flater 
 
Det er normalt tilstrekkelig å rengjøre flaten med rent vann. Om en ønsker, kan en bruke et mildt vaskemiddel (eks 
husvask). En skal ikke bruke kjemiske vaskemidler eller fettløsende vaskemidler. Bruk vannslange til å skylle med. 
Rengjøring anbefales minimum 1 til 2 ganger årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med rent vann tilsatt  
husvask, og børstes med en myk vaskebørste. Anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler, da dette kan flise opp og fjerne 
pigmenter langt ned i treverket. 
 
Reprasjon av skader 
 
Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført. Viktig at overflaten 
er regjort og tørr før ny vedlikeholds behandling. 
 

Annet 

NOBB nummer 

Denne FDV dekker følgende NOBB nummer: 50700493, 50700474 og 49239937 

Helse og sikkerhet 

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerking som er anvist på emballasjen. Det er også utarbeidet 
sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på www.ECOonline.no 
 
VOC for bruksklart produkt 

Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: 700gr/Maksimalt innhold av fluktige organiske løsemidler: 605g/l 

Kontaktinformasjon 

Norsk Royal As 
Strandgt 41, 4307 Sandnes 
Tlf: +47 902 12 565 
www.norskroyal.no 

http://www.ecoonline.no/
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Ansvarsbegrensning 

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Norsk Royal As beste kunnskap, basert på vår leverandør (Koppers 

Sweden AB) laboratorietestinger og praktiske erfaringer. Produktene regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes 

produktene under forhold utenfor Norsk Royal As kontroll. Norsk Royal As kan ikke garantere noe annet enn 

kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Norsk Royal 

As forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel. 

Brukerne bør alltid konsultere Norsk Royal As for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette 

produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder. 

Dette dokumentet er kun utført med Norsk tekst som gjeldende. 


