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Voedt het hout in de diepte. 
Beschermt tegen vet en vlekken. 
 
 
KENMERKEN 
• Dringt diep in het hout, voedt en beschermt het hout. 
• Beschermt op lange termijn tegen barre weersomstandigheden en UV-stralen. 
 
 
VOORBEREIDING 
Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. 
• Onbehandeld of met olie behandeld hout : licht schuren met fijn schuurpapier 
en ontstoffen of reinigen met de “Tuinmeubilair Reiniger V33”. 
• Bestaande beits-of vernislagen : afschuren en/of afbijten en ontstoffen tot op het 
kale hout. 
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VERWERKING 
• De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
 
EERSTE BEHANDELING : 
 “Tuinmeubilair Olie” in de dop van het blik gieten. Het hout royaal met olie instrijken 
met behulp van een platte verfborstel. Na 20 minuten de overtollige olie met een niet-
pluizende doek afvegen. Na het afvegen moet het hout een mat uitzicht hebben. 
6 uren laten drogen en vervolgens op dezelfde manier een tweede laag aanbrengen. 
24 u laten drogen. Controleer of het hout volledig droog is alvorens het meubilair 
te gebruiken. 
 
• Gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetis ch gesloten plastic 
zak wegwerpen. «Risico op zelfontbranding van texti el of gereedschap 
dat met het product doordrenkt is». 
 
• 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 : 
• Breng regelmatig tijdens het seizoen of zodra het hout er verweerd of bleek 
begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele oppervlak) een laag “Tuinmeubilair 
Olie” aan met een borstel zoals hierboven wordt beschreven. 
 
 
Reiniger :  White spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal :  borstel 
 
Droogtijd : 
- Handdroog : 3 u 
- 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. 
S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 
etiket tonen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen ge bruiken. 
Bevat kobaltcarboxylaat en methylethylcetoxime. Kan  een allergische reactie 
veroorzaken. 
 
Opgepast : risico op zelfontbranding van textiel of  gereedschap dat doordrenkt 
is met het product. Wegwerpen in een hermetisch afg esloten container of blik. 


