
KLEURENKAART

BESTEMMING

• Voedt het hout in de diepte
• Beschermt tegen water en vocht
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Inhoud : 0,5L

• Aanbevolen voor de bescherming van meubels en houtwerk: werkbladen en badkamermeubelen, lambrisering, 
bekleding van badkuipen...
• Toepasbaar op alle houtsoorten, Europees en exotisch.
• Toepasbaar op onbewerkte of reeds geoliede ondergronden (lichtjes schuren).

Naturel
Mat

OLIE
Badkamer



VOORBEREIDING

• GEVERNIST, GEVERFD OF GEBOEND HOUT: gebruik een afbijtmiddel, een ontboener of schuur om oude
lagen vernis, verf of boenwas te verwijderen. Vervolgens licht schuren (korrel 240) en ontstoffen.
• ONBEHANDELD OF GEOLIED HOUT: licht schuren (korrel 240) en ontstoffen.

GEBRUIK

Ideale verwerkingsconditie: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C bij droog weer. Tocht en zon
vermijden. Het lichtpaars aspect verdwijnt tijdens het droogproces.
1. Schud het blik voor en tijdens het gebruik om het mengsel homogeen te maken.
2. Giet de olie in een bakje.
3. Breng een eerste dunne laag aan met een platte borstel en laat indringen.
4. Laat 8u drogen.
5. Bij de renovatie van een reeds geolied hout kan een enkele laag voldoende zijn. Doe een test met

water (zie onderstaande tips) en breng een tweede laag aan als het nodig is. Schuur het oppervlak
tussen de lagen (schuurpapier korrel 240), indien meerdere lagen van toepassing zijn.

6. Laat 24u drogen.
7. Maak het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik schoon met lauw water en zeep.

TIPS
• Laat een paar druppels water op het hout vallen om na te gaan of er voldoende olie op het hout is
aangebracht. Het hout is waterafstotend als de druppels parelen op het houtoppervlak. Wordt het hout
door contact met het water donker, dan is nog een laag olie vereist.
• Vermijd stilstaand water op het oppervlak tot drie weken na het aanbrengen van de olie.
• Kan ook gebruikt worden bij het routineonderhoud van reeds geolied meubilair.
• Het eindresultaat kan variëren afhankelijk van de houtsoort en zijn intrinsieke eigenschappen (beuk,
exotische soorten...). Test op een onzichtbaar deel van het hout; geef de voorkeur aan een gelakte
afwerking bij een ongewenst resultaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

OLIE
Badkamer

Rendement : 0,5L = +/- 7m²
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PRESTATIES

• Hoge weerstand tegen water. Waterafstotend effect: het water glijdt over het oppervlakte zonder eraan
te hechten.
• Compatibel met alle oliën (acryl en solventen).
• Behoudt het mat aspect van het hout.
• Bestand tegen vlekken in de badkamer (make-up, zeep...) en huishoudelijke producten.

Handdroog Volledig droog

Reiniging materiaal:
water 


