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OWATROL® OLJE 
PENETRERENDE ANTIRUST OG 
TILSETNING TIL OLJEMALING 
INHIBITOR 

 

 

 

 
 
 
 

PRODUKTBESKRIVELSE  

OWATROL® OLJE er en allsidig, sterkt penetrerende, 
lufttørkende olje som kan brukes alene eller som 
malingstilsetning. Ved bruk alene gir den en hard fleksibel 
finish som driver ut all fuktighet og luft fra rustent metall 
og stopper videre rustutvikling. Ved bruk på treverk fyller 
den opp treets porer og forhindrer avflassing av maling. 
Som tilsetning til hvilken som helst olje- eller alkydbasert 
maling vil den øke åpningstiden, bedre flyteevne og 
vedheft. I motsetning til andre tynnere påvirker den ikke 
malingens utseende og tørketid.  

  
 
BRUKSOMRÅDER 

• For innendørs og utendørs bruk 
• Stålkonstruksjoner, rekkverk, rør, gitter, trapper 
• Maskineri, motordeler, tilhengere 
• Skipsskrog, tanker 
• Alle treoverflater, tørre, porøse eller mye 
 Vannrette og loddrette overflater  
 

 

EGENSKAPER 

• Påføres direkte på rustne overflater 
• Penetrerer dypt inn og driver ut all fuktighet og luft  
• Danner en solid og stabil overfalte som gir ypperlig vedheft 

ved overmaling 
•Forsegler underliggende, rent metal mot videre rustdannelse. 
• Kompatibel med alle typer olje- eller alkydbaserte malinger 
• Tilsetning til alle typer olje- og alkydbaserte malinger, beis, 

lakk, inkludert uretan-alkydbasert maling. 
• Fyller opp treets porer med olje – forhindrer avflassing av 
maling. 
• Sørger for ypperlig vedheft ved overmaling.  
• Forenkler påføring av maling under vanskelige forhold.  
• Etterbehandle med DEKS OLJE D2 om det ønskes en 

høyglans rusten finish 
• Bedrer flyteevnen – Øker åpningstiden 

FINISH 
Gloss 

STØRRELSE 
300ML, 0.5L, 1L, 

5L, 10L, 100l, 

200L 

BRUK 

Innendørs 

Utendørs 
 

 
TEKNISK DATA 

Bindemiddel Alkyd 

Løsemiddel White Spirit 

Egenvekt Ved 20°C 0.89 ±0.05 

Viskositet  100’’ ±5’’ cos ISO 3 ved 20°C  

Tørrstoffinnhold 49% ±2% 

Glans Grad @ 60° >70% (Glansgraden vil variere avhengig av underlaget). 

Flammepunkt >62°C  

Holdbarhet Minst 2 år i originalemballasjen, uåpnet  

VOC EU grenseverdi for dette produktet (cat i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 489g/l 

Påføringsverktøy Pensel, rulle, Airless/HLVP-sprøyte 

Fortynning Bruk som den er. Må ikke fortynnes.  

Dekkevne 15 til 20m² pr liter. 
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, samt type, porøsitet og tekstur på treverket.  

Tørketid Ved 20°C og 50% RH. 
Støvtørr: 12 timer 
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Gjennomtørr: 24 timer 
Overmalbar: 24 -48 timer 

Rengjøring White Spirit 

Sprayboks: Rengjør ventilen etter bruk (Snu boksen og trykk på munnstykket til den er klar – ca. 5 

sekunder).  Ikke stikk gjenstander inn i ventilen. 

OWATROL OLJE er ikke klassifisert som brannfarlig, men alle filler etc. dynket i OWATROL OLJE kan 

selvantenne hvis de kastes på feil måte. Kluter etc. må mettes i vann; legges i en forseglet, vannfylt 

metallbeholder eller legges flatt og lufttørke før de kastes sammen med husholdningsavfallet. 

Tomme eller delvis brukte spraybokser må deponeres på et autorisert avfallsmottak. 

Oppbevaring Må ikke utsettes for frost eller veldig høye temperaturer   

 

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 

Tildekk alt du ikke ønsker å behandle 

Påføres mellom +5 og +35°C  

Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater 

Gjennomfør alltid en kompatibilitetstest når OWATROL® OLJE skal behandles med maling  

 

FORBEHANDLING AV OVERFLATEN 

Malingstilsetning 
Forbehandle overflaten i henhold til instruksjonene på emballasjen. 

Rusthemmer 
Påse at overflaten er ren, tørr og uten olje, fett eller andre overflatekontaminanter.  
Fjern all løstsittende rust og/eller maling. 
Slip over alle skarpe kaner 
Overflater som har vær utsatt for kjemikalier (syrer, alkali, eller saltavleiringer) må vaskes med store mengder vann eller damp 
vaskes 
La tørke helt (minimum 24 timer) 
Sterkt forurensede overflater bør rengjøres med egnet løsemiddel 
Ikke fjern fast rust 
Må ikke pusses ned til rent/blankt metall 

PÅFØRING 

Malingstilsetning 
Påfør malingen som normalt 
Hvis malingen er klebrig/seig, tørker for raskt eller har dårlig utflyt kan man blande OWATROL® OLJE (røres godt inn) til malingen 
blir jevn og glatt. La penselen/rullen eller sprayen guide deg. 
Blandingsforhold  
Toppstrøk: Etter behov, vanligvis 5-20%. 
Mellomstrøk: Opp til 30%. 
Grunningsstrøk: Opptil 50%. 
Disse målene er kun ment som en guide. Påføringsforhold, overflatens porøsitet, etc. vil avgjøre mengden 
OWATROL® OLJE som behøves i malingen.   

Treoverflater i god stand 
Alt bart treverk skal grunnes med OWATROL® OLJE og grunning. La tørke. Fortsett med vanlig malingssystem og tilsett 
OWATROL® OLJE i henhold til blandingsforholdene over. 
Skadet eller mykt treverk  
Påfør 2 til 4 generøse strøk med OWATROL® OLJE vått i vått, så raskt som treverket kan absorbere dem. Ikke la OWATROL® 
OLJE tørke mellom strøkene. Når treverket ikke kan absorbere mer olje, tørk av overflødig olje og la tørke over natten (12timer) 
Fortsett med vanlig manligssystem og tilsett OWATROL® OLJE i henhold til blandingsforholdene for forenklet påføring og bedret 
vedheft. 
 

RUST HEMMER 

Nytt rent stål 
Grunn nytt stål med 1 del OWATROL® OLJE: 3 deler grunning. Fortsett med vanlig malingssystem og tilsett OWATROL® OLJE i malingen 

i henhold til blandingsmålene.  

Rustent eller flekkete rust  
Grunn overflaten med en blanding av 1 del OWATROL® OLJE med 2 deler grunning eller påfør OWATROL® OLJE vått-i-vått til 

det er mettet.  

Kontroller overflater og fjern eventuelle løse rustbelegg før dette hardner. Følg deretter vanlig malingssystem og tilsett 

OWATROL® OLJE til påfølgende strøk dersom det er nødvendig. 
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Gamle sterkt rustne overflater  

Påfør vått i vått applikasjoner av OWATROL® OLJE på all synlig rust til overflaten er fullstendig mettet. Kontroller overflaten før 

OWATROL® OLJE hardner og fjern avskallet rust og maling. Behandle disse områdene om nødvendig, og la tørke. Fortsett med 

vanlig malingssystem og tilsett OWATROL® OLJE som beskrevet under blandingsforhold, for å lette påføringen og bedret vedheft.  

Merk: Maling som har god heft til overflaten vil ikke løsne ved bruk av OWATROL® OLJE.   
Spray boks: Rist boksen kraftig inntil rørekulen høres, rist deretter i ytterligere 2 til 3 minutter. Rist med jevne mellomrom under 
påføring.  
VEDLIKEHOLD 
Vedlikehold skal utføres når rust vises eller når OWATROL® OLJE har mistet glansen.  
Rengjør overflaten og la det tørke.  
Påfør OWATROL® OLJE til det er oppnådd et ønsket resultat.  
 
RESTRIKSJONER 
OWATROL® OLJE er kun kompatibel med olje/alkydbasert maling, beis og lakk. Ikke bland OWATROL® OLJE med maling som 
inneholder sterke løsemidler, f.eks. Xylen, tokomponente malinger, chlorinated rubber, cellulose etc. eller med 
vannbasert/akrylmaling. For disse malingstypene skal det benyttes OWATROL® C.I.P*. Skal ikke rengjøres med etsende 
produkter.  
SIKKERHET 
Se HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.no og på teksten på etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske 
databladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid ikke erstatte en spesifikasjon som passer til naturen og forholdene 
til underlaget som skal belegges. På grunn av pågående tekniske fremskritt er det brukerens ansvar å avgjøre at dette dokumentet ikke er erstattet av en nyere 

utgave. Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, og produsenten kan ikke garantere eller stå ansvarlig for resultatene da de ikke har kontroll over 
forholdene hvor produktene brukes. 

Publiseringsdato: June 29th 2022 

--- 
 

 

 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 

08006 Barcelona - Spain 

Tel. +34 93 125 88 68 

Owatrol®  

er et varemerke 

 

Oppdag alle våre løsninger på 

www.owatrol.no 

Vår tekniske avdeling står til din disposisjon 

for å svare på alle spørsmål du måtte ha 

info@owatrol.com 

 

http://www.owatrol.no/

