
Tips
• Stilstaand water op het oppervlak vermijden tot drie weken na het aanbrengen van de hardwaxolie.
• Niet wachten tot het hout dof of bleek wordt ; regelmatig onderhouden met Onderhoud Geolied Parket V33.
• Breng hetzelfde product met een nietpluizende doek aan om te renoveren.
• Gebruik Reiniger Geolied Parket V33 om oudere olielagen te verwijderen.
• Het eindresultaat kan verschillend zijn volgens de houtsoort. Eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten.

HARDWAXOLIE PARKET EXTRA 

WATERPROOF

Voorbereiding
Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• Onbehandeld of met olie behandeld hout : licht schuren met fijn schuurpapier (120) en stofvrij maken met een 
stofzuiger.
• Gevernist hout : machinaal schuren tot op het kale hout en stofvrij maken met een stofzuiger.
• Geboend hout : boenwas verwijderen met een ontboener. Naspoelen en laten drogen. Schuren en stofvrij maken met
een stofzuiger.

Packaging : 1L + 2.5L

Volledig droog : 24h

Tussen de lagen : 8h 

Reinigen materiaal: White Spirit

KLEURLOOS

Ideaal voor keuken & badkamer
Zeer goed bestand tegen vocht & water

VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING - bevat nafta hydrohandled en koolwaterstoffen C9-C11. H226 : Ontvlambare vloeistof en damp. 
H315 : Veroorzaakt huidirritatie. H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 : Schadelijk voor in het 
water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : Verwijderd houden van warmte, 
hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 : Alleen buiten of in een goed 
geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P501 : 
Inhoud/ verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). OPGEPAST : Risico op 
zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Weggooien in een hermetisch gesloten 
recipient. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i) : 500 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
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Gebruik
Ideale verwerkingscondities :
• Bij een verwerkingstemperatuur tussen de 8 °C en 25 °C.

• Op een propere, droge (vochtgehalte <10%), ontvette ondergrond, vrij van alle vetsporen en harsvlekken, boenwas,
silicone, resten; en alle vuil, stof en detergentsporen.
• In een tochtvrije ruimte. De hardwaxolie is gebruiksklaar. Goed oproeren voor en tijdens gebruik. Niet verdunnen.
➊ In dunne en gelijkmatige lagen aanbrengen met een lakrol in de nerfrichting van het hout.
➋ Na 8 tot 10 uur drogen opnieuw aanbrengen, daarna de overtollige hardwaxolie zorgvuldig afvegen met een niet-

pluizende doek. 24 uur laten drogen zonder op het behandelde oppervlak te lopen. 
Reinig het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik met White Spirit. Het product niet in de gootsteen gieten. Na 
gebruik de verpakking opnieuw goed sluiten.

Eigenschappen
• De hardwaxolie bevat natuurlijke oliën en wassen, het levert een 
duurzame bescherming tegen vocht en water, dus ideaal voor keuken en 
badkamer.
• Het product is verrijkt met was en biedt een doeltreffende bescherming 
tegen vlekken en vuil.
• Eenvoudig te onderhouden en renoveren ; dringt diep in het hout door 
en impregneert het volkomen.
• Matte afwerking die de natuurlijke uitstraling van het hout bewaart.


