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TEAK-OLJE

Productbeschrijving

Beschermt het hout en heeft een voedende werking.

Eigenschappen

•	Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.
• Matte, natuurlijke afwerking.
• Wordt niet zwart.

Toepassingen

•	Binnen / Buiten. Horizontale en verticale oppervlakken.
• Exotische houtsoorten: teak en andere houtsoorten die voor tuinmeubels worden gebruikt, met
uitzondering van keruing.

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij +20°C): 0,8 ± 0,05.
Viscositeit: Vloeibaar.
Vastestofgehalte: 39 ± 1.
Vlampunt: > 60°C.
Verpakkingen: 1 l.
VOS: 540 g per liter.

Voorbereiding van de
ondergrond

Exotische houtsoorten zijn hard, bevatten natuurlijke olieën en krijgen in de fabriek, om
esthetische redenen, een ‘glanslaag’. Dit alles zorgt ervoor dat houtbeschermingsmiddelen
moeilijk in het hout dringen.
Nieuw hout:
• Het te behandelen oppervlak ontvetten met gedenatureerde alcohol (brandalcohol) en een
aantal pluisvrije doeken.
• Het hout licht schuren met schuurpapier (maximaal korrel 100), in de richting van de houtnerf,
om de houtporiën te openen.
• Het hout stofvrij maken en afwassen met een in lauw water gedrenkte spons.
• 3 uur laten drogen bij 20°C.
Vergrijsd of donker geworden hout, hout met vlekken:
1. Het hout werd nog niet eerder behandeld (met olie of een ander product).
• Reinigen met NET-TROL®*.
• Indien nodig licht schuren (korrel 100) en stofvrij maken.
2. Het hout werd al eerder behandeld met een niet-filmvormende bescherming (olie of een
ander product).
• De olie van het oppervlak verwijderen met AQUANETT®*.
• Het hout reinigen met NET-TROL®*.
• Indien nodig licht schuren (korrel 100) en stofvrij maken.
Gebeitst, gevernist … hout:
• Het hout afbijten met het systeem DILUNETT®* + NET-TROL®* en licht schuren (korrel 100).
Opmerking: voor de werkwijze kunt u terecht bij onze Technische Dienst.

Gereedschap

Verfborstel, rol, verfpistool.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

TEAKOLIE
SPECIAAL VOOR TUINMEUBELEN

Het is aanbevolen om nieuwe tuinmeubilen twee maanden te laten verweren. Zo wordt het hout op
natuurlijke wijze ontglansd en ontvet en kan TEAK-OLJE diep in het hout dringen.

Verwerking

• Niet verdunnen.
• Een laag TEAK-OLJE aanbrengen. Het product 15 tot 20 minuten in het hout laten dringen.
• Op dezelfde manier een tweede laag aanbrengen en tussen de lagen vooral niet laten drogen
(‘nat in nat’ aanbrengen).
• De tweede laag in het hout laten indringen (15 tot 20 minuten) en met een droge, pluisvrije
doek de overtollige olie afvegen om te voorkomen dat er glansvlekken ontstaan.
Opmerking: op hout buiten zal de olieglans van TEAK-OLJE na enkele weken en onder invloed
van de zon geleidelijk verdwijnen.
Als het hout na verloop van tijd lichter wordt, is het tijd voor een onderhoudslaag.

Verwerkingsadvies

• TEAK-OLJE moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer – vochtgehalte van het hout max. 18 %).
• Een optimaal resultaat kan alleen worden bereikt als het te behandelen oppervlak wordt voorbereid zoals hiervoor beschreven.

Rendement

5 tot 7 m² per liter.

Onderhoud

Eén laag aanbrengen met verfborstel, rol of verfspuit. TEAK-OLJE wordt niet zwart en schilfert
niet af. Voor een onderhoudsbeurt is het niet nodig om het hout af te schuren of te behandelen
met een olieverwijderaar of afbijtmiddel.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Opslag

Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op
de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Professioneel advies

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

TEAK-OLJE is een merk van

GROUPE

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

ADFIELDS

rcs Tours 331 998 484 - Tel. 02 47 66 90 67 - Foto : Javarman

* Zelfde fabrikant

