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Technisch blad met toelichtingen en verklaringen 

Outdoor Olie - Art.nr: 233

Met bescherming tegen UV-straling en schimmelgroei
Toepassingsbereik Bij het product gaat het om een hoogwaardige olieharsbehandeling voor alle houten voor-

werpen in de buitenlucht, zoals teak- en tuinmeubels, pergola's, houten terrassen, schut-
tingen, kinderspeelgoed, etc. Ook zeer geschikt voor tropisch hout zoals bangkirai. Hoog-
waardige plantaardige oliën impregneren nieuw hout en frissen oud hout weer op.  Met be-
scherming tegen UV-straling en schimmelgroei.

Eigenschappen Snelle en gemakkelijke verwerking. De natuurlijke oliën dringen diep in het hout. Ze houden
het gezond en elastisch en laten het niet uitdrogen. Frist geweldig op, ook bij al behandeld
hout. Voor een tweede laag is schuren niet nodig. Geen geurhinder. Speeksel- en zweetvast
volgens DIN 53160.

Inhoudsstoffen Lijnolie, houtolie-ricineenolie-standolie, houtolie-standolie, mineraalpigmenten, UV-titaan,
Iodopropynyl butylcarbamaat, Co/Mn/Zn/Zr-droogstoffen.
VOC-richtlijn (2004/42/EC): Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grens-
waarde bedraagt max. 700 g/l (categorie f vanaf 2010).

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

en stofvrij te zijn. Voor gebruik goed schudden of omroeren.
Met de Festool oliedispenser SURFIX of een ander hulpmiddel dun en gelijkmatig opbren-
gen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10° C en directe zonnestraling. Plasvorming
voorkomen en overtollig materiaal zo nodig afvegen.
Afhankelijk van de vereisten mogelijk om zonder tussenschuren een nieuwe olielaag op te
brengen.

Verdun- en 
reinigingsmiddelen

Het product is klaar om verwerkt te worden. Verdunning en reiniging van het gereedschap
met planten-balsem-verdunning 750.

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

Droogtijd Bij 20° C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6-8 uur droog en overschilderbaar.
Opslag Koel en droog opslaan. Ongeopend minstens 5 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. 

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan een soorttypische reuk optreden. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij inslikken geen braken opwekken. Direct een arts raadplegen en de verpakking of het eti-
ket laten zien.
Bij gebruik van spuitapparaten een toegelaten ademhalingsbescherming dragen.
Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!

Bevat kobalttcarboxylaat - Kan allergische reactie opwekken.
Bevat Iodopropynyl butylcarbamaat - Kan allergische reactie opwekken.
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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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