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Voedt en beschermt het hout in de diepte. 
Verfraait tuinschermen, schommels, pergola’s, afsluitingen,… 
 
 
 
KENMERKEN 
• Op basis van natuurlijke oliën, de "Tuinhout Olie" maakt het hout waterafstotend 
en verfraait het hout. 
• Door de matte afwerking blijft het natuurlijke uitzicht van het hout bewaard. 
• Deze houtbescherming dringt diep in het hout en voedt het. 
• Gaat het vergrijzen van hout tegen. 
• Vermindert het barsten van het hout ten gevolge van temperatuurschommelingen. 
• Schilfert niet af. 
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VOORBEREIDING 
• Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. 
• Onbehandeld of met olie behandeld hout : licht schuren met fijn schuurpapier en 
ontstoffen. Rond lichtjes de hoeken van het tuinhout af met schuurpapier om een 
homogene dekking te verzekeren. 
• Gebeitst of geschilderd hout, verflaag in goede staat : licht schuren om de film 
te ontglanzen en ontstoffen. De "Tuinhout Olie" op de bestaande laag aanbrengen. 
Afbijten niet nodig. 
• Geschilderd hout, verflaag beschadigd : de afbladderende of beschadigde verf 
verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Afspoelen, schuren en 
ontstoffen. 
 
VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
 
EERSTE BEHANDELING : 
Een royale eerste laag "Tuinhout Olie" aanbrengen. 2 uren laten inwerken. 
De behandeling herhalen tot de vezels volledig verzadigd zijn. Na 20 min., het 
overtollige product dat niet door het hout werd opgenomen met een borstel of een 
niet-pluizende doek wegstrijken of afvegen. 24 uur laten drogen.  
Gereedschap en doordrenktedoeken in een hermetisch geslotenplastic 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 : 
• De "Tuinhout Olie" schilfert niet af. Afbijten of schuren is niet nodig voor het 
onderhouden. 
• Als het hout er verweerd en bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het 
hele oppervlak) één tot twee lagen "Tuinhout Olie" aanbrengen tot de houtvezels 
volledig verzadigd zijn. 
• Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water. 
 
Reiniger : White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 10 m² 
 
Materiaal : borstel of verfpistool. 
 
Droogtijd : 
- Tussen 2 lagen: 2 u 
- Volledig droog : 24 u 
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R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S23 : Damp niet inademen. 
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 
etiket tonen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorstvrij bewaren. 
Bevat kobaltzout en methylethylketoxime. 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/e) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS. 


