technische fiche

Terrasolie 261
Goede bescherming bij alle weersomstandigheden en UV stralen buiten op
hout
Gebruik:
Duurzame behandeling van alle buitenhout, zoals omheiningen, pergola‘s,
speeltuigen, terrassen, teakmeubelen enz. Uitstekend voor tropische houtsoorten
zoals Bankirai. Impregneren van nieuw hout. Opfrissen van oud hout.
Technische kenmerken:
Snelle en gemakkelijke behandeling. De terrasolie dringt diep in het hout door.
Het hout blijft elastisch zonder uit te drogen. Kan naar behoefte worden gepolijst voor verdere lagen. Geen
geuroverlast. Gedrag ten overstaan van zweet en speeksel conform DIN EN 71 deel 3.
Samenstelling:
Lijnolie, standolie van hout- en ricinusolie, isoparaffines, jodo minerale pigmenten en sporen van Co/Zr/Mn. Het gehalte van dit product is max. 600 g/l.
De Europese limietwaarde is 700g/l (Categorie E vanaf 2010).
Kleur:
Kleur van natuurlijk hout, kleurloos.
002 Kleurloos voor alle buitenhout ( zonder UV bescherming )
015 bruinachtig voor eiken, acacia( robinia) en alle soorten coniferen naaldhout
052 roodachtig voor Bangkirai, kariks, en de douglas.
Voorbereiding van de ondergrond
A. Nieuwe ondergrond:
Breng één laag aan op het autoclaaf behandelde hout en twee tot drie lagen op onbehandeld hout. Stel het
autoclaaf behandelde hout gedurende twee maanden bloot aan lucht en verwijder, indien nodig, zoutbloei
met een borstel.
B. Onderhoudslaag:
Indien nodig het grijs geworden deel afschuren. Vervolgens een beetje terrasolie 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. Voor de behandeling de ondergrond goed schoonmaken.
C. Renovatie van een oude verflaag:
Alle oude verfsporen, die de houtporiën dichtstoppen, verwijderen. Twee tot drie lagen terrasolie
aanbrengen.
Uitvoering:
De terrasolie is klaar voor gebruik. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, ontstoft en ontvet zijn. 1 tot 3
lagen aanbrengen met een borstel en de eventueel overtollige olie na 10 tot 15 minuten met een doek
verwijderen. Om een glanzende afwerkingslaag te bekomen een dunne laag aanbrengen met een doek.
Verbruik / rendement:
50 à 70 ml/m² per laag afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijd:
Droog na 6 tot 8 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
Reiniging gereedschap:
Plantaardige verdunner Ultranature 750.
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Opslag:
Droog en fris bewaren in een goed gesloten verpakking buiten het bereik van kinderen. Kan minstens 5 jaar
worden bewaard.
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). Solventvrije, biologisch afbreekbare lakken
niet in de vrije natuur of in de riool weggieten. Volledig droge productresten kunnen worden weggegooid bij
het huishoudelijk afval.
Giscode: 60
Afvalcode: 08 01 02
De gegevens op deze fiche zijn louter informatief en bedoeld als richtlijn.
Er kan in geen geval juridische aansprakelijkheid uit worden afgeleid.
Deze technische fiche vervalt bij verschijning van een nieuw document.
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