
KENMERKEN
• Kleurt lichtjes het hout en benadrukt de nerven. Behoudt het warme 
gevoel van hout. 
• Op basis van natuurlijke tungolie, die een zeer hoge weerstand heeft.
• Geschikt voor Europese houtsoorten (eiken, grenen, noten ...). Niet 
gebruiken op beuk.

VOORBEREIDING
Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• Onbehandeld hout: schuren met fijn schuurpapier (100-120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
• Geschilderd of gevernist hout: de oude lagen verwijderen met V33 Afbijtmiddel hout en schuren tot er weer 
absorberend hout zichtbaar is.
• Geboend hout: de oude lagen verwijderen met een boenwasverwijderaar en schuren tot er weer absorberend hout 
zichtbaar is.
• Facultatief: om bij harde houtsoorten (eik, es, kastanje …) de houtnerven beter te laten uitkomen, de houtporiën 
eerst openen met een messing borstel vooraleer de olie aan te brengen.

GEBRUIK
De bus vóór gebruik goed schudden. Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 16 en 25 °C. Verwerking:
➊ De olie in de dop van de bus gieten.
➋ Een eerste laag aanbrengen met een platte borstel. Het resultaat hiervan is niet zo belangrijk; pas na afvegen is het 
eindresultaat zichtbaar.
➌ Na 5 tot 10 minuten (niet eerder, niet later) de overtollige olie met een nietpluizende doek afvegen tot het oppervlak 
er mat uitziet. .
➍ 12 uur laten drogen en een tweede laag aanbrengen. 5 tot 10 min. wachten en afvegen (het resultaat moet mat 
zijn).
➎ 24 tot 48 uur laten drogen.

OLIE MEUBEL DECOOLIE MEUBEL DECOOLIE MEUBEL DECOOLIE MEUBEL DECO

DROOGTIJD: Tussen de lagen: 3h
Volledig droog: 24h

RENDEMENT: 1L= ± 12m²/l (Volgens 
porositeit van de ondergrond)

MATERIAAL: Borstel

REINIGING: Warm water en zeep 

UITSTRALING: Mat

•Kleurt lichtjes de houtnerven
•Beschermt tegen water en vlekken
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ONDERHOUD
Niet wachten tot het hout dof wordt om opnieuw olie aan te brengen. Met een doordrenkte niet-pluizende doek de olie 
opbrengen en 24 tot 48 uur laten drogen.
• Water op het oppervlak vermijden gedurende de eerste drie weken na het aanbrengen.
• Het resultaat hangt in grote mate af van de houtsoort. Eerst uittesten op een onzichtbare plaats. 
• Bij plaatselijke slijtage, een weinig olie opbrengen met een doek.

VOORZORGSMAATREGELEN
R10: Ontvlambaar. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 : Dampen 
kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de 
gootsteen werpen. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51: 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat methylethylketoxim. Kan een allergische reactie 
veroorzaken. OPGEPAST: Risico op zelfontbranding van materiaal dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in
een hermetisch afgesloten container of blik. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product 
bevat max. 400 g/l VOS.


