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Herregård Exclusive Oljefärg är en slitstarkt och väderbeständigt oljefärg för utomhus trä. Den är 
särskilt lämplig för utsatta lägen och ger ett bra skydd mot flagning och nedmattning. Herregård 
Exclusive Oljefärg är förstärkt med UV filter och mögelhämmande medel. Den har god vidhäftning till 
underlaget och är lämplig för dörrar och fönster. Herregård Exclusive Oljefärg används på nytt och 
grundat trävirke, tidigare laserade eller målade ytor, båda hyvlade och sågade. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Oljefärg 
Kulör: Vit, A, B, C, gul, klar röd, oker och oksydrød bas  
Glans: 40-60 halvblank 
Flampunkt: >60 °C 
Densitet (kg/l): 1,2 (bas A) 
Torrhalt (volym %): Ca. 59 (bas A) 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel eller roller. Sprutning bör göras av proffs. 
Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 80-140 mikron 
Filmtjocklek, torr: 50-85 mikron 
Rekommenderad förbrukning: Ohyvlat 6-9 m² / liter, hyvlat cirka 10-15 m² / liter 
Information högtrycksspruta Färg:  
       munstycke: 0,46 mm / 0,018 " 
       Sprutvinkel: 65 ° -80 ° 
       Färgtryck : 150 kg / cm²  
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr 12 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, 
vindförhållanden och filmtjocklek. 

Intervall för målning, minst: 
 

24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, 
vindförhållanden och filmtjocklek. 

Lägsta appliceringstemperatur: 0° C Låga temperaturer ger efterföljande torkning och ökad 
risk för daggmattning mm. 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling: Underlaget måste vara rent och torrt innan målningsarbete påbörjas. 
 
Nytt trä: Trä som har lämnats obehandlat mer än 4 veckor ska stålborstas innan behandling med 
Gjøco Oljegrunning. På nytt och bart trä, även tryckimpregnerat, appliceras 1 skikt av Gjøco 
Oljegrunning. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-i-vått. På 
hyvlat trä, skarpa kanter och andra blanka ytor, stålborstning/slipning kan vara nödvändigt för att 
säkerställa vidhäftning och bra kant täckning. 
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Tidigare behandlat virke: Tvätta bort smuts, fett, mögelsvamp och andra föroreningar med Gjøco 
Krafttvätt. Tidigare målade eller laserade ytor borstas rena från lösa flagor och träfibrer med en 
stålborste/slipning. Bart trä grundas med Gjøco Oljegrunning och sedan målas med Herrgård 
Exclusive Oljefärg.  Allt ändträ måste fyllas väl med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-i-vått. 
 
Appliceringsmetod: Herrgård Exklusiv Oljefärg är klar för användning och får inte förtunnas. På nytt 
obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare målat eller 
laserat trä appliceras 1-2 skikt vilket som behövs, eller 3 skikt på hyvlat virke. Se till att allt ändträ är 
tillräckligt mättat (3-4 skikt). Om mer än 1 skikt appliceras, bör det ske inom två veckor för att uppnå 
optimal vidhäftning mellan skikten. 
 
Annan information 
Eventuellt oljeuppflyt rörs om väl före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer 
skall blandas före användning för att undvika glans och kulörskillnad. Dagg på halvtorr yta kan ge 
matta fläckar. Matta fläckar kan också förekomma under torkning vid låg temperatur och hög 
luftfuktighet. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Mörka färger som blir mycket 
varma i solen är mer mottagliga för solblåsor än ljusa färger. Undvik applicering i solsken. Målning på 
brandskyddade ytor kan ge fjällning/saltutfällning. Underlag som tidigare behandlats med linolja eller 
linoljefärg måste rengöras till rent trä för att säkra mot framtida blåsbildning. Tidigare behandling 
med tjära kan leda till missfärgning. Gör provuppstrykning. 
 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Produkten innehåller <300 g/l VOC. 
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna 
används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra 
allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 
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