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 EIGENSCHAPPEN VAN AQUAMARIJN CORCOL    

 

 het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden 

 één behandeling volstaat, ook bij gekleurde Corcol, bij machinaal aanbrengen 

 100% oplosmiddelvrij, 100% watervrij en 100% natuurlijk 

 geschikt voor kinderspeelgoed 

 behandeld oppervlak blijft ademend en antistatisch 

 kan worden aangekleurd met kleurpigment voor olie 

 nooit overlappingen of aanzetten bij nat-in nat aanbrengen 

 water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken 

 hoog rendement (ca 25m² per liter) 

 

 BEHANDELEN VAN OPGESCHUURDE OF NIEUWE VLOEREN 

 

1.  de ondergrond schuren tot korrel 100 (ook bij nieuwe plankenvloeren) en stofvrij maken 

   altijd op een schone, vetvrije en droge  ondergrond starten. 

2.  olie zéér goed schudden voor gebruik! 

3.  werk in stroken van ongeveer 80 cm breed 

4.  breng olie overvloedig aan met kwast, mop of pluisvrije katoenen doek in de richting van de nerf (lengterichting 

van de plank) 

breng meer olie aan waar matte vlekken blijven bestaan, de vloer absorbeert hier wat meer 

de bedoeling is dat je het hout overal verzadigt 

5.  eventueel eerst met een aftrekker het grootste deel opstaande olie wegtrekken.  

6.  de olie gedurende 15 à 30 minuten laten inwerken (hou er rekening mee dat bij gekleurde olie de intensiteit van 

de kleuring samenhangt met de duur van het inwerken) 

7. na deze tijd de nog niet ingedrongen olie met een droge, katoenen doek verwijderen:  

ga zeer zorgvuldig en grondig te werk, het houtoppervlak moet zeer goed droog zijn  

8.  na het droogwrijven kan je desgewenst de vloer extra polijsten met een poliermachine 

zorg voor voldoende ventilatie (droging door een reactie met zuurstof). 

 

Na 24 – 48 u is de vloer droog en licht belastbaar.  

De volledige uithardingstijd bij een binnentemperatuur van 20°C en een goede verluchting bedraagt ca. 10 dagen. 

Gedurende deze periode mag het hout niet afgedekt worden en vuil of nat worden. 

Indien de vloer toch belopen wordt, gebruik dan (golf)karton om het hout te beschermen. 

Met het dweilen van je vloer wacht je best nog even, pas na 1 maand kan je hiermee beginnen. 

 

 

!  Doeken na gebruik buiten open laten drogen of onder water zetten omwille van gevaar voor zelfontbranding. 

 

 


