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Egenskaper: Pigmentert utendørsolje basert på naturlige råstoffer. Gir 
maksimal overflatebeskyttelse ved små påføringsmengder.  Hindrer uttørring 
av treet og gir en gyllen, silkematt, vannavisende overflate. Inneholder 
soppdreper. 

Anvendelse: Spesialolje for bruk på terrassegulv og møbler av sibirsk lerk. 
Velegnet også til andre tresorter. Ikke egnet til bygningsdeler som dører, 
vinduer etc. Kun til utendørs bruk. 

Forbehandling: Underlaget må være tørt (max 12% trefuktighet), støv- og 
fettfritt, rens evt. grundig med Biofa Tynner. 2-3 dager med tørt, varmt 
vær før og etter behandling anbefales. Eldre, ubehandlet lerk og ru 
overflater bør finpusses med sandpapir K120-180 før behandling.  

Påføring: Rør godt om. Påfør Biofa Lerkeolje med fin kost, svamp eller 
fille. Etter ca. 30 min. børstes overflaten med en fin kost, og 
overskytende olje tørkes grundig av. 2-3 strøk anbefales. 

For å oppnå best resultat bør oljen påføres snarest mulig, før treet blir 
utsatt for værslitasje, 2-3 strøk. Værutsatte overflater bør vedlikeholdes 
med Biofa Lerkeolje regelmessig, øvrig vedlikehold etter behov. Det 
anbefales ikke bruk av olje på terrasser uten fall. Oljen må ikke danne 
film ved vedlikehold, tørk grundig av. 
 
NB! Må ikke påføres i direkte solskinn. 
 
Dekkevne: ca 20m2/L. 

Tørketid: 12-24 timer, overstrøk etter ca. 12 timer. 

Rengjøring av verktøy og maskiner: Biofa Tynner.  

Oppbevaring: Frostfritt og godt tillukket. Rør godt før bruk. 

Inneholder alifatisk løsemiddel, linolje, treolje, ricinusolje, sinkoksid, 
jernoksid, kalkherdet harpiks, mikrovoks og naturlige tørkestoffer. 
Soppdreper: Propiconasol, Terbutryn og Octylisothiazolon. 

Sikkerhetsregler: 
Selvantennelsesfare! 

Søl og brukte filler må oppbevares i brannsikker beholder eller vann og destrueres. 
OGSÅ NATURPRODUKTER MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 

 
 
Miljøinformasjon: BIOFA Lerkeolje er et naturprodukt, og tørre rester kan 
deponeres som husholdningsavfall, i forbrenningsanlegg eller ordnet deponi. 
Større mengder behandles som spesialavfall. Tomme kanner leveres gjenbruks-
stasjon.                                    Registrert i Produktregisteret. 
VOC: EU-kategori A/e (grenseverdi 500g/l). Inneholder maks 200g/l VOC. 
 
Produsert for Byggservice Nord AS av Biofa Naturprodukte GmbH. 
  
Importør: BIOFA Norge AS 
  Munkerudtunet 10 
  N-1164 OSLO 
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