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Anti-uv-barrière : houdt vergrijzing tegen. 
Uitstekend bestand tegen chloorwater en vlekken. 
 
KENMERKEN 
• Door de sterke concentratie aan anti-uv elementen beschermt "Terrasolie Extreme 
Levensduur" het hout gedurende lange tijd tegen de invloed van de zon. Het product 
bevat twee soorten anti-uv-elementen: een oppervlakteactieve stof en een stof die 
dieper in het hout dringt. 
• Rijk aan natuurlijke olie en speciale alkydharsen die het hout volledig 
ondoordringbaar maken voor regenwater, chloorwater en vocht. 
• "Terrasolie Extreme Levensduur" is verrijkt met was waardoor het hout beter 
bestand is tegen vlekken en vet. 
• Microporeus : laat het hout ademen. 
• Bewaart het natuurlijke uitzicht van het hout. 
• Formule op waterbasis die zorgt voor een snelle droging zonder onaangename 
geuren. 
 
VOORBEREIDING 
• Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. 
• Onbehandeld en vettig hout : het hout een korte tijd laten verweren om de 
ondergrond te ontvetten vooraleer "Terrasolie Extreme Levensduur" aan te brengen. 
• Bestaand hout : eerst reinigen met "Tuinhoutreiniger V33". 
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VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
• Melkachtig uitzicht in de pot, verdwijnt na het drogen. 
 
EERSTE BEHANDELING : 
Het hout royaal met “Terrasolie Extreme Levensduur” instrijken met behulp van een 
platte verfborstel of een kortharige verfrol (12 mm) zodat het hout goed 
geïmpregneerd is. Niet afvegen. 2 uur laten drogen. 
Een tweede laag aanbrengen. Het terras is beschermd wanneer het hout de olie niet 
meer opneemt. Als het hout niet verzadigd is, kan een derde laag nodig zijn. Na 20 
min., het overtollig product dat niet door het hout werd opgenomen, afvegen met een 
niet-pluizende doek, een borstel of een rol. Voor een mooi natuurlijk mat resultaat 
alles goed egaal uitstrijken. 24 uur laten drogen. 
• Gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak 
wegwerpen. «Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het 
product doordrenkt is». 
 
• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed 
hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een 
weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat. 
• Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer. 
 
ONDERHOUD : 
• "Terrasolie Extreme Levensduur" schilfert niet af. Bijgevolg is afschuren of afbijten 
voor het aanbrengen van een onderhoudslaag overbodig. 
• Als het hout er verweerd of bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele 
oppervlak) een laag "Terrasolie Extreme Levensduur" aanbrengen met een borstel. 
• Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water. 
 
Reiniger : Water 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 10 m² 
 
Materiaal : borstel of rol. 
 
Droogtijd : 
- Handdroog: 2 u 
- Volledig droog : 24 u 
 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Vorstvrij bewaren. 
Bevat hydroxyfenylbenzotriazool. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Opgepast : risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het 
product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of 
blik. 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS. 


