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Beskrivning 
Classic OutdoorOil® är en miljövänlig, djupverkande 
impregneringsolja för utomhusytor av trä, baserad på 
naturliga oljor och hög halt av fasta ämnen. Den har stor 
vårdande effekt. Classic OutdoorOil® skyddar träet och gör 
träytan smuts- och vattenavvisande. Classic OutdoorOil fyller 
ut de öppna porerna i WPC-däckbrädor och ger WPC-ytan en 
smuts- och fuktavvisande finish som minskar grön beläggning. 
WPC-brädans färgnyans håller längre när den fräschas upp 
med Classic OutdoorOil Color. WPC som bleknat i solen skiner 
igen och skyddas mot grånad orsakad av UV-strålar. 
 
Förutom de genomskinliga varianterna Classic OutdoorOil 
Farblos finns också pigmenterade varianter så som Classic 
OutdoorOil Color för infärgning eller för att bevara träets 
färg och erbjuda väderbeständighet och maximalt UV-skydd.  
 
Classic OutdoorOil är färdig att användas och är 
överlackeringsbar med sig själv. Den uppfyller kraven i 
DecoPaint-direktivet 2010 klass i (VOC < 500). 
 
Utöver det allmänna godkännandet för träytor 
rekommenderas Classic OutdoorOil särskilt till träterrasser, 
trädgårdshus, carportar, trädgårdsmöbler och de flesta WPC-
ytor utomhus. Eftersom egenskaperna hos WPC kan variera 
kraftigt, måste man behandla en testyta före användning. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
 
Giscode: Ö60 
Leksakers säkerhet: DIN 71-3 (Farblos och Color) 
Saliv- och  
svettålighet:   DIN 53160 (Farblos)  
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrader 
Glansgraden för den färdigoljade ytan väljs efter träets 
mättnad och efter hur många lager olja som läggs på.  
 
Kulörer 
Kulörerna kan användas för att uppnå motsvarande färg på 
ljust trä eller för att intensifiera den naturliga färgen hos olika 
träslag. Träets egen färgnyans och vittringsgrad är också 
avgörande för färgresultatet, liksom antalet strykningar. 
Kulören vitt/naturvitt rekommenderas speciellt till ljust trä för 
att bevara det obehandlade utseendet. 
 
Särskilda anvisningar 
Färgnedstänkta trasor, dynor och annat arbetsmaterial ska 
fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink och kasseras på 
ett brandsäkert sätt - risk för självantändning. Produkten i sig 
är inte självantändande. Läs och följ vår tekniska 
specialinformation nr 17! 
 När du använder pigmenterad olja och har flera behållare 

är det viktigt att de kommer från samma parti. 

 Rör om ordentligt före användning. 
 Alla kulörer kan blandas med varandra till önskad 

färgnyans. 
 Skydda träet regelbundet beroende på belastning genom 

att stryka på Classic OutdoorOil. Rekommenderade 
skötselintervall rättar sig efter individuella förhållanden 
som placering, träslag, skikttjocklek och klimat och kan 
därför variera.  Trägolv bör ses över vart eller vartannat år. 
Classic OutdoorOil Farblos kräver tätare skötsel. 
Alternativt kan den användas på platser som är mer 
skyddade från väder och vind. 

 Skyddseffekten och färgintensiteten påverkas av har 
många lager som läggs på. 

 Råd: Nytt trallvirke bör utsättas för väder och vind i 2 
veckor innan det behandlas. 

 Har du en gammal altan ska den rengöras noggrant med 
vatten och Brilliance BioSoap. Låt den sedan torka innan 
du stryker på skyddslager. Slipa ojämna ställen med 
lämplig slip- och borstmaskin (t.ex. en altantvätt). 

 Kan vid behov spädas med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 

- Genom att tillsätta 10:1 av Reaktivvergütung Classic 
Plus kan man förhindra uttorkning samtidigt som både 
härdning, hållbarhet och blockeringsmotstånd förbättras. 
Blanda inte till mer än vad du kan förbruka under 2 timmar. 

 Till trädgårdsmöbler passar den ofärgade varianten 
Classic OutdoorOil Colorless bäst. 

 
Användning 
 Lägsta bearbetningstemperatur: + 15 °C. 
 Måla endast när det är torrt ute och undvik alltid direkt 

solljus. 
 Stryk på ett jämnt lager träolja med pensel eller 

lackspridare tills fibrerna är mättade och det bildas ett 
ytskikt. Jämna ut överflödig Classic OutdoorOil 

eftercirka 20 minuter, undvik överlappningar och kraftig 
skiktbildning eller droppar. 

 Första gången golvet oljas bör man, beroende på träets 
sugförmåga, lägga på två lager träolja. Låt varje lager 
torka ordentligt. 

 Använder du pigmenterad Classic OutdoorOil Color 
bör du göra en provstrykning först, så att du ser att det är 
rätt kulör. Alla kulörer kan blandas med varandra till 
önskad färgnyans. 

 Kan vid behov spädas med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 

 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 8-12 timmar kan du 
gå försiktigt på golvet, efter 1-2 dygn är det efterbehandlas. 
Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller 
tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre 
torktid för träslag med torkningshämmande ämnen.  
 
Åtgång 
Det brukar gå åt 40-70 ml/m² till den första strykningen och 
betydligt mindre till efterföljande strykningar, beroende på 
underlagets sugförmåga. Om träet är mycket fuktigt eller 
snabbt tar upp fukt går det åt avsevärt mycket mer olja än i 
andra fall. Detsamma gäller för ändträ. 
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Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. Tillslut öppnade 
behållare lufttätt igen, träoljan tjocknar när den utsätts för luft. 
Har det bildats skinn på ytan ska detta alltid tas bort före 
användning. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser, enligt aktuell 
teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land 
där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 
18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- och 
träbeläggningsarbeten) och DIN 18365 
”Bodenbelagsarbeiten” (golvbeläggningsarbeten), datablad 
och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska 
BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska 
beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur 
produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte 
är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av 
Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering 
och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok 
befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens 
Följ noggrant det säkerhetsdatablad som hör till produkten. 
Alla datablad och all teknisk information bygger på den 
erfarenhet och de kunskaper vi har hunnit skaffat oss under 
många år och är till för att ge dig så bra rådgivning som möjligt.  
 
För att minska risken för fel innehåller databladen även 
information om användningsbegränsningar samt varningar. Ett 
datablad kan naturligtvis inte omfatta all möjlig information om  
nuvarande och framtida applikationer och specialfunktioner 
som har med trä att göra eftersom det är ett så mångsidigt 
material. En utbildad golvläggare måste därför i tveksamma 
fall rådfråga materialtillverkaren, på eget ansvar testa 
material och med ett kritiskt öga följa utvecklingen i 
branschen. Databladet innehåller därför ingen information 
som man kan anta att yrkeskåren känner till (t.ex. från 
fackböcker, aktuell kunskapsnivå). 
 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


