technische fiche

Teakolie 652
Voor tuinmeubelen
Gebruik:
Voor de behandeling van onbehandelde tuinmeubelen in hard of zacht hout,
onderhoud van geoliede meubelen. Aanbrengen met een borstel of een doek.
Technische eigenschappen:
Teakolie is waterafstotend. Bestand tegen zweet en speeksel conform DIN EN
71 deel 3. Kleurloos product. Product klaar voor gebruik.
Samenstelling:
Lijnolie, standolie van hout- en ricinusolie. Isoparaffines en sporen van Co/Zr/Mn. Het VOS- gehalte van dit
product is max. 365 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie E vanaf 2010).
Voorbereiding van de ondergrond
A. Nieuwe ondergrond:
Harshoudende en tropische houtsoorten schoonmaken met plantaardige verdunner Ultranature 750.
Vervolgens gelijkmatig 2 tot 3 lagen Teakolie aanbrengen.
B. Onderhoudslaag:
Indien nodig de grijs geworden delen afschuren. Vervolgens een beetje Teakolie aanbrengen met een
doek. Als het hout erg absorberend is een laag aanbrengen met de borstel en vervolgens de overtollige olie
na 10 tot 15 minuten verwijderen met een doek.
C. Renovatie van een oude verflaag:
Alle oude verfsporen, die de houtporiën dichtstoppen, verwijderen. Twee tot drie lagen Teakolie
aanbrengen.
Uitvoering:
De Teakolie is klaar voor gebruik. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, ontstoft en ontvet zijn. 2 tot 3
lagen aanbrengen met een borstel en de eventueel overtollige olie na 10 tot 15 minuten met een doek
verwijderen. Om een glanzende afwerkinglaag te bekomen een dunne laag aanbrengen met een doek. De
tuinmeubelen kunnen best elk jaar opnieuw met Teakolie worden behandeld.
Verbruik / rendement:
30 tot 50 ml/m² per laag afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijd:
Droog na 3 tot 5 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Vochtige ondergronden 1 tot
2 dagen volledig laten uitdrogen.
Reiniging gereedschap:
Plantaardige verdunner Ultranature 750.
Opslag:
Droog en fris bewaren in een goed gesloten verpakking buiten het bereik van kinderen. Kan minstens 5 jaar
worden bewaard.
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Richtlijnen en veiligheidsvoorschriften:
Ontvlambaar product. Met olie verzadigde doeken onderdompelen in water of plat laten drogen op een nietontvlambare ondergrond. Risicoklasse: Vbf: A III (ontvlambaar). Geen oplosmiddel, biologisch afbreekbare
lakken niet in de vrije natuur of in de riool weggieten. Volledig droge productresten kunnen worden
weggegooid bij het huishoudelijk afval.
Afvalcode: 08 01 02.
Giscode: 60
Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter
informatie en advies gepubliceerd.
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid
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