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Ytbehandling 

Bona Decking Oil är en blandning av vegetabiliska oljor modifierade för bästa 

impregnering och långtidsskydd för trädäck och andra träytor för utomhus bruk. 

Produkten framhåller och bevarar träets naturliga struktur, samtidigt som den skyddar 

mot fukt och minskar risken att träet spricker och vrider sig. 

 

• Bevarar och skyddar träet under lång tid 

• Minskar risken att träet spricker och vrider sig 

• Innehåller ett UV-skydd för bästa skydd mot solljus 

• Snabb tork och lätt att applicera 

• Lågt innehåll av lösningsmedel och låg lukt 

 

 

 
 

Oljetyp:  Modifierade vegetabiliska oljor. 

Kulörer: Neutral, Mahogny, Teak, Grå. 

VOC:  ca. 6%. 

Spädning: Spädes ej. 

Torktid:  - Mellan appliceringar: 30-60 minuter. 

 - Lätt belastning: 24 timmar. 

 - Genomhärdad: 7 dagar. 

Verktyg:  Pensel eller korthårig roller. 

Åtgång:  18-20 m2/liter beroende på träslag och appliceringsmetod. 

Säkerhet: Ej märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer information. 

Brandrisk: Inte brandfarlig, risk för självantändning. Se säkerhetsdatablad. 

Rengöring: Verktyg rengöres med tvättnafta. Torkad olja kan tas bort med 

tvättnafta. 

Hållbarhet:  2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning. 

Lagring/transport:  Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid 

lagring eller transport. 

Avfall:  Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp 

eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som 

metall.  

Förpackning: 2,5 liters hinkar 

 10 liters hinkar 

 

 

 
 

Se till att trädäcket är torrt, rent och fritt från vax. Ytan som ska behandlas måste vara 

trärent.  Vax och åldrat trä måste tas bort innan oljning påbörjas. Rengör med Bona 

Deep Clean System eller Bona Decking Reviver innan oljan appliceras. 

 

Nyinstallerat trädäck ska inte behandlas direkt efter installation. Träet måste vara 

obehandlat i några veckor innan behandling för att ytan ska bli mer porös så att oljan 

kan tränga in i träet. 

 

Optimala förhållanden för applicering är mellan 20–25C och 40-60% RF. Hög 

temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög 

luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för bruk är 13C. 

 

Observera! 

• Träets fukthalt får ej överstiga 20% RF. 

• Applicera ej olja om det föreligger risk för regn inom 24 timmar. 

• Stark sol eller stark vind förkortar produktens öppentid. Undvik om möjligt att 

arbeta i stark sol eller stark vind. 

 

 

 

Förberedelser       

Tekniska data        
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Ytbehandling 

 
Obehandlat trä:   

1-2x Bona Decking Oil    

 

 
 

1. Rör om i behållaren noggrant före användning. 

2. Applicera Bona Decking Oil med en pensel eller korthårig roller. 

3. Låt oljan absorberas i ca. 20 min. 

4. Påför mer olja tills träet är mättat. 1-2 appliceringar är oftast tillräckligt. På 

tryckimpregnerat trä eller träslag med hög densitet kan en enda behandling räcka. 

5. När appliceringen avslutats så torka bort all överskottsolja. Detta görs med fördel 

med en polermaskin och bomullstrasor men på mindre trädäck kan det också 

göras för hand. 

6. Låt trädäcket torka 24 timmar utan belastning. 

 

 
 

 

 
 

Underhåll trädäcket genom att påföra ny olja vid behov. En gång före och en gång efter 

sommarsäsongen är vanligtvis ett lämpligt intervall. 

 

1. Rengör trädäcket noggrant med Bona Decking Reviewer eller Deep Clean 

Solution, se separat datablad. 

2. Spola rent trädäcket med rent vatten. 

3. Låt torka. 

4. Applicera Bona Decking Oil. 

5. Låt oljan absorberas i ca. 30 min och torka därefter bort all överskottsolja med en 

bomullstrasa. 

6. Låt trädäcket torka minst 12 timmar utan belastning. 

 

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com 

 

 

 
 

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och 

gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida 

produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella 

träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad 

applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett 

test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på 

förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används. 

 

Observera!        

Underhåll        

VARNING: BONA DECKING OIL INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. 

RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH 
ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA 
METALLBEHÅLLARE. 

Applicering        

Behandlingsschema        


