
MoreRoyal@-Royalimpregnert trelast - FDV.

Produktinformasjon. mugg. Dette kan evnt. bsrstes eller vaskes
Royalbehandlingen best6r av furu som er bort.
trykkimpregnert med et kopperbasert
impregneringsmiddel (CX 8), for deretter Vedlikehold.
i bli kokt i en prosessolje under vakum. Dersom en vil beholde en vrergri overflate,
Dette gir en tsrr trelast som er innoljet alle trenger ikke den upigmenterte trelasten
sider. vedlikehold fsr etter 10-20 6r. Da vil deler
Oljen kan tilsettes fargepigment. av oljen ha blitt slitt(vasket) ut, og det er
Pigmentene kokes inn i lag med oljen, og nodvendig med etterfylling av olje.
gir en pigmentering pe alle sider. Pigmentet vil bli nedbrutt over tid, og det

kan vare nodvendig med oppfrisking av
Pigmentfarger. fargen etter ca. 6-10 6r.
RR.20 rod, RB.10 brun, RY.20 oker og Det benlttes royalolje med eller uten
RO.O olje uten pigment. pigment.
Dette er transparente farger. Kosmetiske Ved skifte av farge anbefales oljedekkbeis
variasjoner/fargenyanserkanforekomme, elleroljemaling.
da kjerneved, yteved og kvister kan ha For etterbehandlingen starter bsr
forskjellig pigment-/oljeopptak. overflaten rengiores.

Bruksomrider. Miljo.
Der det stilles krav til holdbarhet og Kapp og avfall skal leveres til godkjent
vedlikehold: avfallsmottak. Trevirket kan ikke brennes

Utvendig kledning uten i godkjent forbrenninganlegg med
Tretak utslippstillatelse.
Terrassebord Oljebehandlingen reduserer utlaking av
Villmarkskledning kopper til et minimum.
Stoyskjermer
Lekapparat MoreRoyal@-Royalimpregnert trelast
Hagemobler brukes der det stilles krav til holdbarhet
Etc. og vedlikehold.

' 
Montering. ed behov for mer utforlig informasjon
NBI's byggedetaljblad for de enkelte kan produsenten kontaktes.
produkt. Erant. kappflater smsres med
Royalolj e eller tilsvarende.

; Produsent:
Bruk MoreTre AS,
Royalimpregnert trelast uten pigment vil 6650 Surnadal.
over tid fi en vargrA tone. De pigmenterte Tlf. 71657930 - Fax 71657920
overflatene vil over tid bli pivirket av UV- e-mail: moretre@moreroval.no
str6ler. Dette medforer en blekning av www.moreroyal.no
pigmentet.
Oljen og trykkimpregneringen forblir i
treet.

Ved lagring over tid kan det forekomme
misfarging i form av luftforurensning og

MOreRoyal@


