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Vestoleum är en utomhusolja för allt virke 
utomhus. Vestoleum är mycket lämplig för 

behandling av bl.a. terrasser, dörrar, 
staket, utemöbler och träfasader.

Åtgång: 1L = 18-20m²
Beroende på träslag, slip- och 

appliceringsmetod.

Vesting har utvecklat och producerat 
högkvalitativa ytbehandlingsprodukter 

sedan 1955. Produkterna tillverkas 
fortfarande på traditionellt sätt, men med 

nutidens kunskap. 

Förberedelser
Se till att träet är rent, torrt och dammfritt. Slipa bort gammal oljelack 
eller liknande.
Nysågat virke kan behandlas direkt, i andra fall rekommenderar vi att 
slipa ytan innan Vestolleum utomhusoljan appliceras.
Produkten är färdig att använda. Späds ej.
Rör om ordentligt före användning!
Applicera inte om temperaturen är lägre än 15 °C.

Applicering
Applicera Vestolleum utomhusolja med en pensel, golvborste eller 
korthårig roller. Applicera ett tunt och jämnt lager och låt torka.
En applicering är oftast tillräcklig, men beroende på träslag eller 
trästruktur kan ett andra lager behövas. Applicera inte förrän det 
första lagret är genomhärdat.
 

Förvaring
Produkten kan lagras under 12 månader i torr miljö och i 
originalförpackning.

OBS!
Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av 
organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i 
kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad 
användning.
Använd inte produkten förrän du har läst det tekniska 
informationsbladet och bruksanvisningen.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen 
utan föregående meddelande.

Torktid
±48 timmar under normala förhållanden, 20°C och 65 % RF.
Det behandlade träet ska vara övertäckt vid regn.
Genomhärdad efter ca 1 vecka under optimala förhållanden.

utomhusolja

Underhåll
1 till 2 gånger om året upprepar man appliceringen av ett tunt lager 
Vestolleum, använd en svamp eller vit skurnylon. Putsa bort 
överflödig olja efter ±15 minuter.
Underlaget ska vara torrt och rent innan Vestolleum appliceras.
För rengöring kan du använda Vestol Cleaner.


