
LEINOS 290 HARDWASOLIE 

zeer resistente, semi-matte olie-was-harscoating. 

 

 
Ideaal voor intensief gebruikte houten vloeren en trappen, terracotta, platen op houtbasis 
enz. - ook in de commerciële sector. 
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Toepassingsgebied:  
Voor grondering en eindbehandeling van alle zuigende ondergronden, zoals houten en kurkvloeren, terracotta, 
steengoedtegels, neutrale dekvloeren, houtachtige panelen zoals Sterling OSB-panelen, enz., 
binnenshuis. Bijzonder sterk zuigende ondergronden, b.v. bijv. kurk, moet worden voorbehandeld met Hard Oil 
240. 

Technische eigenschappen:  
Revitaliseert de natuurlijke structuur, verdiept de tint van de behandelde ondergronden en resulteert in een 
openporig, zijdemat, slijtvast en waterafstotend oppervlak dat grotendeels niet vergeelt. Getest op chemische 
weerstand voor gebruik binnenshuis volgens DIN 68861 (bijv. water, koffie, bier, cola, rode wijn). Getest op 
migratiegedrag volgens DIN EN 71, deel 3 en op speeksel- en transpiratiebestendigheid volgens DIN 53160.  

Tint:  
002 helder, 032 helder glanzend (ook geschikt voor kurkoppervlakken), 053 kersen, 054 zandgeel, 062 walnoot, 
076 natuurlijk eiken, 101 dubbel wit, 102 ebbenhout, 200 neutraliserend, 202 wit, 212 grijs. 

Ingrediënten:  
Lijnzaadolie, houtolie, ricinusolie, natuurlijke harsester, klei, kaolien, zinkoxide, microwax, kiezelzuur, 
isoparaffinen, minerale pigmenten, droogmiddelen. 
Het VOS-gehalte van dit product is max. 440 g/l. De EU-limiet is max. 500 g/l (categorie i vanaf 2010). 

Ondergrond en voorbereiding:  
De ondergrond moet droog (max. houtvochtgehalte 14%), schoon en stofvrij zijn. De verwerkingstemperatuur 
mag bij voorkeur niet lager zijn dan 16°C. Bij lagere temperaturen wordt het drooggedrag vertraagd. Eindschuren 
van de oppervlakken met minimaal korrel 120 of raster.  

Verwerken:  
Goed schudden voor gebruik. De hardwaxolie is klaar voor gebruik. Dun en gelijkmatig aanbrengen met een 
kortharige sealrol of dweil en goed uitspreiden. Overtollig product na ca. 15 - 20 minuten verwijderen en met een 
groene pad inpaden. Na 16 - 24 uur een tweede laag dun aanbrengen en polijsten met een witte pad. Als het 
oppervlak na de eerste toepassing ruw aanvoelt, tussendoor schuren met korrel 150-180. Voor het tweede 
gebruik schuurstof grondig verwijderen. Voor kurk kan een derde laag hardwaxolie nodig zijn. Voer een voortest 
uit! Bij het verwerken en drogen van de producten moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden 
gezorgd! Anders stankoverlast mogelijk! 

Verzorging en nazorg: 
Met hardwaxolie behandelde vloeren met plantaardige zeep art. 930 reinigen (max. 10-30 ml toevoegen aan 10 
liter reinigingswater, vochtig gebruiken, niet nat) en indien nodig behandelen met verzorgingsolie 285 (bij 
gebruikssporen tevoorschijn komen). Onderhoud intensief gebruikte oppervlakken (scholen, kantoren, enz.). 

4 weken na de laatste Hardwax-Olie toepassing een eerste basisverzorging met Verzorgingsolie 285, nadat de 
vloer is gereinigd met Plantaardige Zeep 930. Verder onderhoud met verzorgende olie wordt naar behoefte 
uitgevoerd. 

  

droog tijd:  
De droogtijd is ca. 6 - 12 uur (20°C / 50 - 55% relatieve luchtvochtigheid). De 2e laag wordt aangebracht na 16 - 
24 uur. Enigszins veerkrachtig na 3 dagen. Volledige veerkracht na 7 - 14 dagen. 

Containermaten en verbruik:  
30 - 50 ml/ m² ; Opbrengst ca. 25 m 2 /l. Bepaal het exacte verbruik op het object. 

 

* Gemiddelde dekking per laag 

 

Naar de verbruikscalculator >> 

Opslag en houdbaarheid:  
Bewaar koel en droog. Ongeopend minimaal 2 jaar 
houdbaar. Bak goed sluiten. Elke huid die zich heeft 
gevormd, moet worden verwijderd voordat deze opnieuw 
wordt gebruikt. 

 
 

blik genoeg voor...* 

0,25l 6m2 _ 

0,75l 18m2 _ 

2,5l 60m2 _ 

10l 250m2 _ 

https://leinos.de/de/service/verbrauchsrechner?290


 
 
Beschikbaarheid:  
Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Opgedroogde resten kunnen als huishoudelijk afval worden 
afgevoerd. Afvalcode EAK 08 01 11 

Verdunners en reinigingsmiddelen:  
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. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Gevaar! Bij het 
verstuiven kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen. 

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 het product doordrenkte werkmaterialen, zoals poetslappen, sponzen, slijpstof e.d. met niet ingedroogde 
olie, dienen luchtdicht in een metalen bak of in water te worden bewaard en vervolgens te worden afgevoerd, 
anders bestaat er gevaar voor zelfvernietiging. -ontsteking 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! 
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