
 
 
 
 
 
 
 

Bord- og benkeplateolje 
 

naturlig beskyttelse for kjøkken og spisebord 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
naturlig 
effektiv 
rimelig 
enkel påføring 
enkelt vedlikehold 
godkjent i h.h.t. EN 423 og EN 71 
(for bruk med matvarer og leketøy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benkeplateolje Brilliant  Påføringsverktøy 
Bilde: WASA Art. Nr. 2052  Universalrengjøring 
  Art. Nr. 4010  



 

Langvarig beskyttelse - 
løsemiddelfritt og naturlig 
 

velegnet til alle tresorter, til ubehandlet eller 
tidligere oljet overflate, også til møbler 

 
 

løsemiddelfri 

diffusjonsåpen 

antistatisk 

fargeløs 
flasser ikke av 
 

Produktet: 
BIOFA Bord- og benkeplateolje er en 
naturlig, løsemiddelfri oljevoks. Meget 
motstandsdyktig mot søl og flekker. 
Tilfredsstiller EU-standard EN 423 og  
EN 71 Del 3 (bruk i forbindelse med 
næringsmidler og leketøy). Trenger dypt 
inn i treet, er diffusjonsåpen og antista-
tisk, og fremhever treets naturlige dybde 
og glød. 2 strøk er normalt nok på en 
ubehandlet overflate. 
   
Fremgangsmåte: 
1. Forbehandling 
Overflaten må være tørr, ren og støvfri. 
Puss lett med sandpapir (K180-240) og 
fjern pussestøvet med børste (ikke 
støvsuger). Tidligere oljet flate bør renses 
med Biofa 2090 Napona før pussing. 
   
2. Påføring 
Hell ut litt olje og fordel tynt og jevnt 
utover hele platen med lofri fille eller 
tørkepapir. Vær nøye med kantene. 
Hvis mulig påføres godt med olje på 
innsiden av utskjæringer på benkepla-
ter. Er undersiden ubehandlet, bør den-
ne også påføres 1 strøk. 
Etter 15-20 min. og innen 1 time tørr-
poleres platen med lofri fille. Ønskes en 
mattere overflate, etterpoleres med 
oljepad. 
 
3. Sluttbehandling 
På nye bord og benkeplater påføres 2. 
strøk etter min. 3-4 timer på samme 
måte. Lengre intervall øker overflatens 
motstandsdyktighet. Husk å tørke av all 
overskytende olje! 
 
 
 
 
 
 

 
Sørg for god ventilasjon under arbei-
det og i tørketiden. Ca. 12 timer etter 
avsluttet polering er overflaten klar til 
bruk. Fullstending herdet etter 3-4 
dager. Unngå søl og vann i herdeti-
den. 
 
  
5. Rengjøring, pleie og vedlikehold 
Rengjør med pH-nøytralt rengjørings-
middel, f.eks. Biofa Brilliant eller et 
oppvaskmiddel. Sterke, aggressive 
midler, skuremidler eller grønnsåpe vil 
raskt bryte ned overflaten og gi skjol-
der og flekker. Tørk av væsker og fett 
så snart som mulig. La ikke gryter, 
servise etc. stå på overflaten over 
lengre tid hvis de er fuktige under. 
Vedlikehold med Biofa 2052 når fla-
ten føles tørr eller har skjolder. 
  
6. Reparasjoner 
Flekker og skader kan slipes vekk med 
egnet sandpapir. Avslutt alltid med 
K240. Børst vekk slipestøvet og påfør 
litt Biofa Bord- og benkeplate-olje på 
stedet. Tørk grundig av. Skadestedet 
vil alltid få en lysere tone enn resten 
av platen. Dette vil jevne seg ut over 
tid. 
 
Sikkerhetsanmerkning: 
Produktet er selvantennelig! 
Brukte filler oppbevares i vann og 
brannsikker beholder og destrueres. 
 
Biofa 2052 tilfredsstiller EU-standard EN71 
og EN 423 (bruk i forbindelse med 
næringsmidler). 
Inneholder vegetabilske oljer, harpiks og 
plantevokser. 
  
Innkjøpsliste: 
BIOFA 2052 (200ml = 2 strøk på 6 m2) 
Hvit oljepad 
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Nordisk importør: Biofa Norge AS

 N-1164 Oslo 
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65 
info@biofa.no, www.biofa.no 

fri fille 
Fin malekost eller fordriver 
Biofa Napona 2090 
Sandpapir 180 – 240 


