Gebruiksaanwijzing Bio Pin Bootolie en Bio Pin Bootlak
Deze Gebruiksaanwijzing dient gebruikt te worden indien u alleen BioPin Bootolie of het gehele BioPin Marine systeem
(Bootolie èn Bootlak) wilt aanbrengen op nieuw of kaal geschuurd hout.
Lees vooral ook onderstaand veiligheidsvoorschrift !
Algemeen
De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn. Alleen bij een temperatuur van 10 °C of meer verwerken. De producten
onverdund verwerken en voor gebruik goed omroeren. Alleen bij slecht zuigende ondergrond mag BioPin Bootolie 5 – 10 %
verdund worden met uitsluitend BioPin Verdunner. Eventuele uittredende hars goed verwijderen. Harsrijke en tropische
houtsoorten met BioPin Verdunner ontvetten (nooit andere middelen als wasbenzine, terpentine, thinner, schoonmaakazijn of
ammonia gebruiken, zelfs niet voor het reinigen van de kwasten!). Niet in direct zonlicht verwerken.
Aanbrengen Bio Pin Bootolie
BioPin Bootolie meermaals dun en natinnat met spons of kwast opbrengen totdat het hout bijna verzadigd is. De overtollige
olie daarbij telkens na circa 20 minuten na opbrengen van elke laag verwijderen met een pluisvrije doek (bijvoorbeeld een
oud katoenen Tshirt). Tussenlagen dus niet laten drogen, maar een volgende laag direct na het afnemen van niet
ingetrokken olie van de vorige laag opbrengen (natinnat). U kunt eenvoudig testen of het hout vrijwel verzadigd is door op
een klein vlak een klein beetje olie op te brengen. Indien dit slechts zeer langzaam impregneert is het hout voldoende
verzadigd. Bij teakhout is dit doorgaans na 2 tot 3 dunne lagen het geval; bij zachthout dienen daarentegen soms wel 4 tot 6
dunne lagen te worden aangebracht. De laatste laag goed mat uitwrijven. Vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
Indien u BioPin Bootolie alleen als impregnering gebruikt en dus niet wilt afwerken met BioPin Bootlak: na 24 uur licht
schuren met korrel 220, afnemen met een beetje BioPin Verdunner, even laten drogen en nog één zeer dunne laag Bootolie
met een doek aanbrengen. Het hout is dan volledig verzadigd en krijgt tevens een zachte glans.
Verbruik: 70  100 ml/m voor één laag op normaal zuigende ondergrond.
Droogtijd: Stofdroog na 4 – 6 uur bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid. Overschilderbaar na 12 – 24 uur. Volledige
doorharding na enkele dagen. De eerste week voorzichtig belasten.
Afwerken met Bio Pin Bootlak
Na droging van de geïmpregneerde BioPin Bootolie het hout schuren met fijn schuurpapier korrel 180 of 220, afnemen met
BioPin Verdunner en laten drogen. BioPin Bootlak twee tot driemaal met kwast, spuit of roller dun en gelijkmatig opbrengen,
totdat zich een geheel gesloten eindlaag heeft gevormd. Elke laag telkens 24 uur laten drogen en vervolgens licht schuren
met fijn schuurpapier (180 of 220).
Aandachtspunt: BioPin Bootlak niet toepassen op de rubber kitnaden van teakdekken i.v.m. sterk vertraagde droging.
Verbruik: 75  90 ml/m voor één laag op normaal zuigende ondergrond.
Droogtijd: Stofdroog na 5 – 7 uur bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid. Overschilderbaar na 12 – 24 uur. Volledige
doorharding na enkele dagen. De eerste week voorzichtig belasten.
Reinigen gereedschap
Direct na gebruik reinigen met uitsluitend BioPin Verdunner.
Onderhoud
Na maximaal 3 jaar – ook als het lakwerk nog in perfecte staat lijkt – de laklaag licht aanschuren met schuurpapier korrel
220. Vervolgens met een doek ruim inwrijven met BioPin Bootolie (!), 20 minuten laten intrekken, goed uitwrijven en minstens
24 uur laten drogen. Daarna licht schuren en één dunne laag BioPin Bootlak aanbrengen.
Veiligheidsvoorschrift
In dit product gedrenkte doeken altijd geheel uithangen  liefst buiten  en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen. Dit
in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.
Opmerking: De aanwijzingen op deze Gebruiksaanwijzing zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De
aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te testen
voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien dit een
technische of ecologische verbetering inhoudt.
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Groeneverf.nl levert BioPin producten voor een aantrekkelijke prijs
kijk op www.groeneverf.nl of mail naar: info@groeneverf.nl

