Productsheet Wasolie
Algemeen
Voor een optimaal resultaat brengt u als eerste de Wasolie in een kleur (de
zogenaamde kleurlaag) aan voor de gewenste kleur en uitstraling. Deze
kleurlaag dient daarna afgewerkt te worden met Wasolie Naturel, Naturel
Mat of de Naturel + KZ. Deze afwerklaag (of slijtlaag) geeft de kleurlaag
extra bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en vuil en zorgt
ervoor dat de olielaag eenvoudig te onderhouden is.
Voorbereiding
Het hele meubelstuk of vloer goed opschuren en vul eventuele noesten of
gaten op met woodpasta. Na het drogen van de woodpasta of houtplamuur
de noesten nog een keer apart opschuren. Voor het aanbrengen de Wasolie
goed doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook
mogen er geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De olie moet
opgenomen kunnen worden in het hout. De verwerkingstemperatuur mag
niet lager dan 15 graden zijn.
Verwerking
Wasolie is na goed roeren direct klaar voor gebruik en hoeft niet verdunt te
worden. De afwerking bestaat altijd uit twee tot drie lagen. Gebruikt u een
Wasolie op kleur, dan brengt u eerst de kleurlaag aan met een kwast of
roller. Na maximaal 5 minuten verwijdert u de overtollige olie van de
kleurlaag totdat het oppervlak van het hout “handdroog” aanvoelt. Na een
droogtijd van 24 uur kunt u de 2e laag en eventueel een 3e laag aanbrengen.
Deze 2e laag bestaat uit met Wasolie Naturel, Naturel Mat of Wasolie + KZ.
Gebruikt u alleen Wasolie Naturel of Naturel Mat, breng hiervan dan twee
lagen aan. De eerste laag dun aanbrengen en gelijk overtollige olie
verwijderen met een niet-pluizende doek. Een 3e laag kan eventueel met
een doek worden aangebracht. Het aanbrengen kan gedaan worden met
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een vloerborstel, stevige kwast of machinaal met een boenmachine.
Droogtijd is ongeveer 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en
ventilatie. Houd daarom tussen de lagen een droogtijd van 24 uur aan.
Tussentijds opschuren is niet nodig,
Uithardingstijd
Nadat de tweede laag (en eventueel een 3e laag) aangebracht is, kunt u na
ongeveer 24 uur het meubelstuk gebruiken of over de vloer lopen. Hoewel
de Wasolie dan al wel stofdroog is, duurt het uitharden nog zeker drie
weken. In deze periode is uw meubelstuk of vloer nog enigszins kwetsbaar
voor vocht en bijtende stoffen. Daarom raden wij aan om in deze periode
het meubelstuk of de vloer alleen schoon te maken met een droge doek.
Tip:
-

Maak eerst een proefplankje.
Wasolie is oplosbaar met terpentine.

Waarschuwing:
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
VOC (EC) <500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i))
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.
WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING In olie gedrenkte doeken,
schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht laten
drogen i.v.m. brandgevaar.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl

