
 

LEINOS 236  TERRASOLIE 

 
 

 

 

LEINOS terrashoutolie is bijzonder geschikt voor onbehandeld of geolied hout dat, in 
tegenstelling tot teak, een extra diepe impregnering nodig heeft. 
  

Terrashoutolie verfrist, behoudt de natuurlijke elasticiteit van het hout, biedt een 
uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en biedt een goede UV-bescherming 
(behalve kleurloos). Geniet lang van de eenvoudige en snelle verwerking. 

 

rein
logo2021-NL

rein
leinos



Voor buiten. 

Toepassingsgebied:  
Terrashoutolie is een hoogwaardige olie-harsbehandeling voor alle soorten buitenhout, b.v. B. schuttingen, pergola's, 
kinderspeeltoestellen, houten terrassen, teak en tuinmeubelen etc. Zeer geschikt voor tropische houtsoorten oa. B. 
Bangkirai. Hoogwaardige plantaardige oliën impregneren nieuw hout en verfrissen oud hout. 

Technische eigenschappen:  
Snelle en gemakkelijke verwerking. De natuurlijke oliën dringen diep door in het hout. Ze houden het gezond en elastisch 
en laten het niet uitdrogen. Goede verfrissing voor reeds geolied hout. Schuren is niet nodig voor overschilderen. Geen 
stankoverlast. Bestand tegen speeksel en transpiratie volgens DIN 53160. 

Tint:  
002 kleurloos (zonder UV-bescherming), 015 bruinachtig (bijv. voor eiken, robinia, thermohout en alle zachthoutsoorten), 
052 roodachtig (bijv. voor Bangkirai, lariks en douglas)  

Ingrediënten:  
Lijnzaadolie, houtolie, ricinusolie, isoparaffinen, klei, minerale pigmenten, joodpropynylbutylcarbamaat, 
droogmiddelen. Het VOS-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-limiet is max. 700 g/l (categorie F vanaf 2010). 

Ondergrond en voorbereiding:  
De ondergrond moet droog, stevig, schoon, vet- en stofvrij en zuigend zijn. Oud schilderwerk en deklagen volledig 
verwijderen. Reeds grijs geworden hout moet tot gezond hout worden geschuurd of met LEINOS Entgrauer 940 worden 
voorbehandeld. Onder druk geïmpregneerd hout één tot twee maanden laten verweren en eventuele zoutuitbloeiingen 
verwijderen. 

Verwerken:  
Annuleren. Niet gebruiken bij temperaturen onder de 10°C en goed roeren voor gebruik. Verspreid dun en 
gelijkmatig. Vermijd plasvorming. 

droog tijd:  
Bij 20°C en gemiddelde luchtvochtigheid droog na 6 - 8 uur, overschilderbaar na 16 - 24 uur. 

Containermaten en verbruik:  
ca. 50 - 70 ml/m 2 per toepassing; kan variëren afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Verbruik: ca. 13 - 23 
m 2 /l. Bepaal het exacte verbruik op het object. 

* Gemiddelde dekking per laag 

 
 Naar de verbruikscalculator >> 

Opslag en houdbaarheid:  
Koel bewaren. Ongeopend minimaal 2 jaar houdbaar. 

Beschikbaarheid:  
Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Opgedroogde productresten 
kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Afvalcode: 08 01 11. 

Verdunners en reinigingsmiddelen:  
Terrashoutolie is klaar voor gebruik.  
Verdun en reinig het gereedschap met LEINOS Verdunner 200. 

GISCODE:  
Ö 60+ 

Speciale instructies:  
Kleurspecificaties en kleurtoonafdrukken zijn niet bindend. Afhankelijk van de batch, ondergrond en druktechniek zijn 
kleurafwijkingen mogelijk. De gedroogde originele kleur wijkt af van de frisse kleur in de container. Een testlaag met 
bijpassende kleuren is daarom essentieel. Meng verschillende batches van dezelfde kleur door elkaar. 

Gevarenwaarschuwingen:  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken. Bevat jood-2-propynyl-butylcarbamaat. Kan allergische reacties veroorzaken.  
Gehalte actieve ingrediënten: jood-2-propynyl-butylcarbamaat <0,5%  
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 

 

BLIK genoeg voor...* 

0,25l 4m2 _ 

0,75l 12.5m2 _ 

2,5l 41.5m2 _ 

10l 166m2 _ 

https://leinos.de/de/service/verbrauchsrechner?236


 
Veiligheidsinstructies:  
Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken 
opwekken. Voorkom lozing in het milieu. Recycle de inhoud/verpakking op de juiste manier. Met product doordrenkte 
werkmaterialen, b.v. B. Poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet-ingedroogde olie in een luchtdichte verpakking of in 
water bewaren en daarna afvoeren, anders bestaat er gevaar voor zelfontbranding door het gehalte aan plantaardige 
olie. Het product zelf is niet zelfontbrandend. Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie. Door de gebruikte 
natuurlijke grondstoffen kan een soortspecifieke geur ontstaan. Draag een goedgekeurd ademhalingstoestel bij het gebruik 
van spuitapparatuur. Draag bij het schuren een stofmasker! Allergiehotline: 04163 - 86 74 70 
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