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BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT 
 

Rena, icke korroderade metallytor som skall målas behöver inte behandlas med 
ROSTSKYDDSOLJA om de målas med Selder & Companys linoljefärger. De består till 45% vol. av 
bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTKYDDSOLJA. 
Avlägsna lös rost, gravrost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost 
behöver inte avlägsnas. 
Se till att ytan är helt torr innan behandling. 
Påför ROSTSKYDDSOLJA rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen 
hålls över 5°C. 
Ju varmare oljan och/eller metallen är upp till 130⁰C, desto effektivare tränger oljan in i porer 
och skrymslen. 
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm ROSTSKYDDSOLJA – den varken bränner eller osar. 
Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den 
varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. 
Vid 130⁰C avger oljan endast en doft av linolja. 
VARNING: Vid temperatur över 180°C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt. 
 
Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA 
 
Om du ämnar måla ytan, avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant 
all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. 
Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och polera med ROSTSKYDDSOLJA. 
låt oxidera tills ytan är torr, vanligtvis 1-3 dagar beroende på vind/ventilation och temperatur.    
I ett svalt garage med dålig luftväxling kan det ta en vecka. 
  
Arbetsskydd 
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130⁰C. 
Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. 
VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner. 
 
VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör 
brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de 
kastas bort. 
 
VARNING: Tvätta INTE den ytan med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med 
baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och måste ersättas genom att spruta på en liten 
mängd ROSTSKYDDSOLJA. 
 

 


