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Voedt het hout in diepte. 
Houdt vergrijzing tegen. 
 
KENMERKEN 
• Bescherming op basis van urethaan-alkyde harsdeeltjes, "marine-kwaliteit". 
• Het maakt de houten vloeren en tegels waterafstotend en verfraait het hout. 
• Deze houtvloerbescherming dringt diep in het hout en voedt het. 
• Sterke waterafstotende kracht. 
• Schilfert niet af. 
• Vermindert het barsten van het hout ten gevolge van temperatuurschommelingen. 
 
VOORBEREIDING 
• Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. 
• Onbehandeld en vettig hout : het hout een korte tijd laten verweren om de 
ondergrond te ontvetten vooraleer "Terrasolie" aan te brengen. 
• Bestaand hout : eerst reinigen met "Tuinhoutreiniger V33". 
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VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
 
EERSTE BEHANDELING : 
Het hout royaal met “Terrasolie” instrijken met behulp van een platte verfborstel of rol 
zodat het hout goed geïmpregneerd is. Niet afvegen. 
Na 15 tot 20 minuten, een tweede laag aanbrengen. Het terras is beschermd 
wanneer het hout de olie niet meer opneemt. Als het hout niet verzadigd is, kan een 
derde laag nodig zijn. 
Overtollig product dat niet door het hout werd opgenomen, afvegen met een niet-
pluize de doek, een borstel of een rol. Voor een mooi natuurlijk mat resultaat alles 
goed egaal uitstrijken. 24 uur laten drogen. 
 
• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed 
hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een 
weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat. 
• Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer. 
 
ONDERHOUD : 
• "Terrasolie" schilfert niet af. Bijgevolg is afschuren of afbijten voor het aanbrengen 
van een onderhoudslaag overbodig. 
• Als het hout er verweerd of bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele 
oppervlak) een laag “Terrasolie” aanbrengen met een borstel. 
• Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water. 
 
 
Reiniger : White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal : borstel of rol. 
 
Droogtijd : 
- Handdroog : 15 min 
- Volledig droog : 24 u 
 
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de 
verpakking of het etiket tonen. 
Bevat methylethylcetoxime.Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 
EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i) : 600 g/l (2007) ; 500 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 600 g/l VOS. 


