Et maritimt oljeprogram

Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling
av alle typer treverk.
Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil
man gjerne vise frem og ikke gjemme det under et lag med maling. For
båter og eksteriør som blir utsatt for mye vær og vind er dette en utfordring. Respect omfatter transparente oljer og vedlikeholdsprodukter av høyeste kvalitet til behandling av alle typer treverk. Produktserien er først og fremst laget for båter og maritime installasjoner av
treverk men fungerer selvsagt like godt på land.
Respect er resultatet av mange års tradisjoner kombinert med moderne teknologi. Et produkt som er, miljømessig og bruksmessig, svært
godt sammenliknet med andre kjente penetrerende oljer.
Respect blir produsert hos Brynsløkken AS. Brynsløkken AS produserer herdende oljer og vedlikeholdsprodukter av de beste råvarene som er tilgjengelig. Lang erfaring fra bransjen og solide kunnskaper har gitt oss
en ny produkterie vi er stolte av. Vi håper du som kunde blir fornøyd med produktene våre og fortsetter å
behandle ditt treverk med Respect.

Respect Teakolje
Meget penetrerende olje med UV-filter. For teak, hardwood og ellers alle fete
tresorter. Produktet skal ikke danne film og gir en silkematt overflate.
Forbruk: Høvlet tre ca. 5 m2 pr. liter. Uhøvlet tre ca 2,5 m2 pr. liter.
Bruksområder: Teakdekk havemøbler, interiør, garasjeporter etc.

Respect Rustolje
Respect Rustoje brukes direkte på rustende og anløpene overflater før maling.
Respekt Rustolje kan også brukes som tilsetningsprodukt til oljemaling eller
lakker. Respect Rustolje sikrer god penetrasjon i underlaget og gir maling og
lakk god flyt.
Forbruk: På rustede overflater: 10 - 15 m2 pr. L. Direkte på treverk: 3-6 m2
pr. L. I maling/lakk 10 - 15 %
Bruksområder: På rustet metall, som tilsetning til oljemaling og grunning
av treverk.

Respect Deep Coat No 1
Meget penetrerende impregneringsolje for alt slags treverk til lands og til vanns.
Oljen kan brukes på nye og gamle båter - utvendig, innvendig og under vannlinjen. Gir en matt overflate når den ikke danner film.
Forbruk: Avhengig av treverkets sugeevne.Til båter opp til 25 fot:
+/- 1,5 L pr. fot. Større båter: 3-4 L pr. fot.
Bruksområder: Til utsatt treverk utendørs. Spesielt velegnet til impregnering
av båt. Deep coat trekker inn og fyller opp treverk slik at vann ikke kan komme
inn.

Respect Top Coat No 2
Top coat gir en elastisk film med høy glans som beveger seg med treverket uten
å sprekke opp. Brukes på alle typer treverk over vannlinjen. Gir en høyglans
overflate som ikke sprekker, flasser eller blir hvit.
Forbruk: 7-15 m2 avhengig av ønsket tykkelse og antall strøk.
Bruksområder: Båt havemøbler, interiør, garasjeporter etc.

Respect Skipsolje
En ”allround” olje som kan brukes på alle typer treverk. Oljen inneholder
tretjære som gir en varm gylden tone og duft av gammel tradisjon. Kan
tynnes med whitesprit hvis man ønsker å benytte den som impregneringsolje.
Ufortynnet bygger den film.
Forbruk: Avhengig av bruksområde.
Bruksområder: Utvendig tre, hardwood, impregnert tre, terasser, gjerder,
møbler, impregnering.

Respect WaxOn
Renser, polerer og beskytter. Naturlige oljer med tilsetning av bla karnubavoks.
Brukes under dekk, på benker, skap og skott. Påføres og jobbes inn med en fille
som ikke loer. Poleres til slutt av og treverkets opprinnelige glød kommer frem.
Kan brukes på lakkerte og oljede flater.
Bruksområder: Gir en beskyttende og vannavstøtende overflate på lakkert
og oljet tre, under dekk eller innendørs.

Respect Bryggerens
Bryggerens er ferdig blandet og skal ikke tynnes. Fjerner gammel olje, beis og
forurensing som sitter i treverket. Kan brukes utendørs på alle typer treslag. På
eksotiske treslag i kombinasjon med Deck Cleaner.
Forbruk: 5 – 10 m2 pr. liter.
Bruksområder: Brygger, terasser, møbler etc.

Respect Bryggeolje
Meget penetrerende med UV-filter, sopp- og algehindrende midler.
For behandling av alle treslag. Gir en silkematt overflate.
Forbruk: Høvlet tre ca. 5 m pr. liter. Uhøvlet tre ca. 2,5 m2 pr. liter.
Bruksområder: Brygger, terasser og annet utendørs terverk.
BRYGGOLJA

Respect Deep Cleaner No1
Deep Cleaner fjerner gammel olje og forurensinger som sitter i treverket. Den
er ikke etsende og er et mildere produkt enn Respect Bryggerens. Fjerner ikke
maling og lakk.
Forbruk: Ca. 10 m2 pr. liter
Bruksområder: Dekk, møbler, impregnerte materialer, hardwood og
edeltre.

Respect Deck Cleaner No 2
Ferdig til bruk. Et meget godt vaskemiddel som renser opp overflaten på teakdekket og gir teaken tilbake den opprinnelige gløden. Grånet treverk får tilbake
sin opprinnelige farge og glød. Fjerner også rustflekker og kan brukes mot
gulnet gelcoat.
Forbruk: 5 – 10 m2 pr. liter avhengig av om det er ettervask eller hovedvask.
Bruksområder: Dekk, terrasser, møbler m.m.

Respect Invisible
Invisible består av silaner løst i vann, som binder seg kjemisk med cellulosefibrene i treet. Det er et transparent produkt som forsegler og beskytter tre mot
UV-stråler og fukt. Treet ser ubehandlet ut, men har en veldig god beskyttelse
mot sol, vann og skitt. Før behandling må overflaten være ren, ubehandlet og
tørr. Om overflaten tidligere er oljet skal Respects Deck Cleaner eller Ren Terrasse brukes før behandling med Invisible.
Forbruk: Ca. 10-20 m2 per liter avhengig av treslag
Bruksområder: Alt ubehandlet tre som man ønsker å gi en vann- og skittavvisende overflate.

Respect Clean Teak
CLEAN TEAK KIT

Steg 1

Et komplett og skånsomt teakrengjøringsprogram. Leveres i salgskartong
med 2 x 2,5 L “I og II”. Komplett kartong.
Steg 1: Deep Cleaner tar bort gammel olje og skitt.

Fjerner olje og skitt
Fjærner olie og snavs
Avlägsnar olja och
smuts

Steg 2
Lysner treverket
Giver glans til træ
Tar fram lystern i trä
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Etser ikke
Skader ikke:
- aluminium
- nater
- glass
- rustfritt

Ætser ikke
Skader ikke:
- aluminium
- fugemasse
- glas
- rustfrit

Etsar inte
Skadar inte:
- aluminium
- nåt
- glas
- rostfritt

2 x 2,5 L

Steg 2: Deck Cleaner bleker og nøytraliserer treet slik at det ser ut som nytt.

Respect Clean Teak PRO
Steg 1

Meget effektiv teakrens. Etsende. Leveres i salgskartong med 2x1 L “I og II”.
Komplett kartong.
Steg 1: Clean Teak Pro No 1 er et sterkt alkalisk rensemiddel som effektivt
fjærner skitt og gammel olje.

CLEAN tEAk PRO

Fjerner olje og skitt
Fjærner olie og snavs
Avlägsnar olja och
smuts

Etsesende!
Meget effektiv
rengjøring
av teak
Les bruksanvisning
NØYE!

Steg 2
Lysner treverket
Giver glans til træ
Tar fram lystern i trä

Ætsende
Meget effektiv rengøring
af teak
Læs brukervæiledning
NØYE!

Etsande
Mycket effektiv
rengöring
av teak
Läs “deklarasjon”
NOGA!

2x1L
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Steg 2: Clean Teak Pro No 2 er sur og vil nøytralisere/lysne og gi treet sin
naturlige farge og glød tilbake.

Produsent: Brynsløkken AS, 1440 Drøbak - Norge, tlf +47 64 90 99 10
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