
Technisch blad met toelichtingen en verklaringen 

Heavy-Duty Olie - Art.nr: 236

Toepassingsbereik Voor intensief gebruikte houten elementen binnenshuis, zoals keukenbladen, meubels, par-
ket, kinderspeelgoed en andere houten oppervlakken.

Eigenschappen Vrij van oplosmiddelen, veredelt het hout duurzaam en garandeert een resistent oppervlak.
Impregnerend, waterafstotend, met open poriën, dampdoorlatend. Speeksel- en zweetvast
volgens DIN 53 160. Gekeurd conform DIN EN 71, deel 3.

Inhoudsstoffen Lijnolie, houtolie-standolie, notenolie, microkristallijne was, aluminiumoxide, kaolien, zin-
koxide, aluminiumsilicaat, UV-titaan, Co/Ca/Mn/Zn-droogstoffen.
VOC-richtlijn (2004/42/EC): Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grens-
waarde bedraagt max. 400 g/l (categorie "e" vanaf 2010).

Kleur roodachtig, melkkleurig
Verwerking De ondergrond dient droog (houtvochtigheid max. 14 %), vast, absorberend, schoon en vet-

en stofvrij te zijn. Voor gebruik goed schudden of omroeren.
Eindschuren afhankelijk van houtsoort en vereist resultaat tussen korrel 150 en 240.  Met de
Festool oliedispenser SURFIX of een ander hulpmiddel zorgvuldig verdelen. 
Na ca. 15 minuten inwerktijd met groen Festool vlies inschuren en overtollig materiaal met
een pluisvrije doek/lap afnemen. 
Afhankelijk van vereisten na tussenschuren (bijv. met korrel 240) opnieuw olie opbrengen en
met wit Festool vlies polijsten.

Verbruik Toepassingshoeveelheid vooraf d.m.v. een proeflaag vaststellen. Ervaringsgegevens afhan-
kelijk van absorptievermogen van het hout: 20-40 g/m². 

Droogtijd De droogtijd hangt af van de omgeving. De droogtijd bij 20° - 23° C bedraagt 6 - 12 uur, af-
hankelijk van de opgebrachte oliehoeveelheid. Dit systeem vereist voor de droging een vol-
doende zuurstofgehalte. Het is daarom noodzakelijk voor een goede ventilatie te zorgen en
bij stilstaande lucht bijv. met een ventilator te werken om de vorming van luchtjes te voor-
komen.

Opslag Koel en droog opslaan. Ongeopend minstens 2 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking
goed afsluiten, restanten in kleinere verpakking overgieten. 

Veiligheidsvoorschriften en -
adviezen

Met het product doordrenkt werkmateriaal, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof, etc.,
ingeval van niet-grondig gedroogde olie, in een metalen container of in water bewaren en
vervolgens afvoeren, omdat er anders vanwege het plantoliegehalte gevaar van zelfont-
branding bestaat. Het product ontbrandt niet uit zichzelf. Bij droging voor voldoende venti-
latie zorgen. 

Bevat kobalttcarboxylaat - Kan allergische reactie opwekken
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij het schuren een fijnstofmasker dragen.
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan een soorttypische reuk optreden. 

GISCODE Ö 10
Afvalsleutel EAK/EWC 08 01 12
Afvoer Volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Gedroogde productresten kunnen met het

huisvuil worden meegegeven. 

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring, ze geven echter geen contractuele garantie
van producteigenschappen weer en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Met dit nieuwe informatieblad verliest
alle voorgaande informatie zijn geldigheid
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