
 
DEKS OLJE® D.2 
HØJ GLANS OLIE 

Produktbeskrivelse OWATROL DEKS OLJE® D.2 er en fernis lignende olie med høj glans, der giver en stærk og holdbar finish, 
der fremhæver træets naturlige udseende. Let at vedligeholde og jo flere lag der påføres des højere 
glanseffekt. I modsætning til traditionel lak vil OWATROL DEKS OLJE® D.2 ikke krakelere eller danne 
luftbobler. Derudover betyder oliens indtrængningsevne, at den ikke skaller eller flager, da fugt og vand 
efter behandlingen ikke kan trænge ind i træet. 

Produktegenskaber • Fleksibel film der ikke flager, skaller eller krakelerer.  
• Højglans finish. 
• Transperant – fremhæver træets naturlige skønhed.  
• Langtidsbeskyttelse. 
• Ingen slibning mellem påføringerne. 
• Nemt at vedligeholde. 
• Nemt at reparere, ingen stripning.  

Anvendelsesområder • Hårdttræ og tropiske træsorter - eg, kastanje, ask, teak, Ipe, mahogni, bangkirai m.v. 
• Blødt træ - fyrretræ, lærk, gran, trykimprægneret m.v. 
• Nyt eller udtørret træ. 
• Udendørs - Havemøbler, vinduer, døre, karme m.v. 
• Indendørs - paneler, trapper, vinduer, snedkerarbejde m.v. 
• Marine -  Alle behandlinger over vandets overflade (Skrog, dæk, koøjer, udstyr, styrehus m.v…) 
• Vandrette og lodrette overflader. 
** Se ”begrænsninger”.  

Tekniske data Finish: Højglans.  
Bindemiddel: Alkyd-urethan harpiks. 
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin. 
Viskositet: Halvflydende. 
Vægtfylde (v/20° C): 0,910 ± 0,05.  
Beskaffenhed: Flydende. 
Tørstofindhold: 56% ± 2.  
Flammepunkt: > 60° C. 
Pakningsstørrelser: 1 liter, 2,5 liter og 10 liter. 
Farve: Ravfarvet.  
Tørretid: 12-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. 
Kan påføres efter 3 dages tørretid på OWATROL DEKS OLJE® D.1* behandlede overflader. 
VOC: EU-grænse for dette produkt (cat. A/e) 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 399 g/l. 

Påføringsværktøj Pensel. 
Malerrulle. 

Anbefalinger før 
påføring 

• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle. 
• Påfør fra 8 ̊C til 35 ̊C. 
• Påfør ikke i direkte sollys eller på opvarmet overflader. 

Klargøring af 
overfladen 

Generelle instruktioner: 
• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning. 
• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde 

i 10-15 min; skyl derefter grundigt af. 
• OWATROL DEKS OLJE® D.2 må kun påføres på overflader der tidligere har været behandlet med 

OWATROL DEKS OLJE® D.2 eller OWATROL DEKS OLJE® D.1*. Al anden lak, maling og bejdse skal 
helt og aldeles fjernes. 

 
Frisk træ: 
• Alt nyt træ skal behandles med OWATROL DEKS OLJE® D.1*. 



Udtørret træ (ubehandlet): 
• Se teknisk datablad for OWATROL DEKS OLJE® D.1*. 
 
Tidligere oliebehandlet overflader: 
• Se teknisk datablad for OWATROL DEKS OLJE® D.1*. 
 
Tidligere behandlet overflader (maling, bejdse, fernis, vandskyende midler m.v.) 
• Rengør med OWATROL NET-TROL®* og forbehandel med DEKS OLJE® D.1* før påføring af OWATROL 

DEKS OLJE® D.2. 
 
Træ der allerede er behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.2: 
• Se vedligeholdelse.  

Påføring • Fortynd ikke. Bruges som det er.  
• Påfør 6 lag OWATROL DEKS OLJE® D.2 og lad det virke i mindst 12 timer mellem hvert lag. 
• Alle lag skal påføres indenfor en måned. 
• Slibning mellem lagene er ikke påkrævet. 
• Få ekstra højglans finish, slib mellem de sidste to lag med 600 korns slibepapir. 
• Lad OWATROL DEKS OLJE® D.2 tørre henover 3 dage, før båden tages i brug.   

Rækkeevne 15 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Vedligeholdelse • Vask jævnligt med friskt vand for at fjerne salt og snavs. 
Områder slidt ned til OWATROL DEKS OLJE® D.1* laget: 
• Slib med 320 korns slibepapir. 
• Rengør området med OWATROL NET-TROL®*. Lad det tørre. 
• Påfør et lag OWATROL DEKS OLJE® D.1*. 
• Påfør det nødvendige antal lag OWATROL DEKS OLJE® D.2 for at opnå den samme finish som på 

resten af området. 
Ru eller nedslidte områder: 
• Vådslib overfladen med 320 korns slibepapir og brug OWATROL DEKS OLJE® D.1* som slibemiddel.  
• Tør overfladen med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne resterne af slibningsstøvet og OWATROL 

DEKS OLJE® D.1*. Lad overfladen tørre i 24 timer. 
• Påfør minimum 2 eller flere lag af OWATROL DEKS OLJE® D.2 for at opnå den samme finish som 

resten af området. 
Fuldstændig ny behandling: 
• Vådslib overfladen med 320 korns slibepapir og brug OWATROL DEKS OLJE® D.1* som slibemiddel.  
• Tør overfladen med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne resterne af slibningsstøvet og OWATROL 

DEKS OLJE® D.1*. Lad overfladen tørre i 24 timer. 
• Påfør minimum 2 lag af OWATROL DEKS OLJE® D.2 til ønsket finish opnås.  

Begrænsninger • OWATROL DEKS OLJE® D.2 skal kun bruges på overflader som allerede er behandlet med OWATROL 
DEKS OLJE® D.1 eller som tidligere er blevet behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.2. 

• Påfør ikke OWATROL DEKS OLJE® D.2 i vådt vejr eller sent på dagen når dug eller tåge kan forventes.  
• OWATROL DEKS OLJE® D.2 er meget glat, især når det er vådt og vi fraråder derefter at bruge det på 

dæk eller andre steder der skal betrædes. 

Rengøring • Rengør alt værktøj og udstyr med mineralsk terpentin, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt 
kan det rengøres med en malingsfjerner. 

• Tør straks alle dråber og løbere af med en terpentinvædet klud. Tør OWATROL DEKS OLJE® D.1* kan 
fjernes med OWATROL DILUNETT®*. 

• Opbevar og vedligehold påføringsværktøj og -udstyr ifølge vejledningen fra producenten. 
Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL DEKS OLJE® D.1* kan selvantænde, hvis ikke 
kasseret korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, 
vandfyldt metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald. 

Opbevaring Overskydende OWATROL DEKS OLJE® D.2 skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. 
Undgå frost og høje temperaturer. 

Sikkerhed Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med 
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og 
fremvis beholderen eller etiketten. 
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 
 
 



	
 

 

	
	
	

 
 
 
	

Generel information Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt.  
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og 
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores 
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land.  
Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der 
nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og 
tekniske datablad.  
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke 
er foretaget under hans tilsyn.  
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Udstedelsesdato November 2017. 
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WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj, 

Tlf. +45 7070 7409,	
www.owatrol.dk 

Owatrol Marine 
 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  


