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Tuinmeubelolie
Algemene productomschrijving
Productomschrijving

Vochtregulerende impregneerolie op basis van natuurlijke oliën voor houten tuinmeubels. Het
hout wordt water- en vuilafstotend en daardoor eenvoudig te onderhouden. Het “werken” van het
hout wordt duidelijk verminderd. Tuinmeubelolie Teak en Licht Eiken bevatten hoogwaardige
minerale pigmenten voor optimale bescherming tegen vergrijzing onder invloed van zonlicht.
Tuinmeubelolie Transparant bevat geen pigmenten. Indien geen vergrijzing van het hout gewenst
is, derhalve Tuinmeubelolie Teak of Licht Eiken gebruiken of Tuinmeubelolie Transparant frequent
opbrengen. Bio Pin Tuinmeubelolie bevat geen biocide. Voorkom langdurige vochtbelasting van
zachthout en beuken.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt als eerste behandeling voor nog onbehandelde tuinmeubels maar ook voor
bescherming en onderhoud van reeds geoliede houten tuinmeubels van hard- en zachthout.

Samenstelling

Bindmiddel:
Oplosmiddel:
Pigmenten:
Hulpstoffen:

Kleuren

Transparant Teak Licht Eiken

Bewaarvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid

Ongeopend tenminste 3 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte

0,75 liter

Gevarenklasse

Brandbaar.

verkoking van ricinusolie, lijnolie, houtolie en gemod. colophonium
citrusterpeen
minerale pigmenten
kiezelzuur, droogmiddelen zonder lood of barium

Technische gegevens
Dichtheid

ca. 0,89 - 0,91 g/ml (afhankelijk van de kleur)

Viscositeit

ca. 12 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C

Vlampunt

ca. 46 °C

Verbruik

70 - 100 ml/m2 per laag, afhankelijk van het oppervlak en het zuigend vermogen van
de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3 - 5 uur droog. Sterk geimpregneerd hout 1 – 2
dagen laten doordrogen.

Verwerking
Geschikte ondergrond

Onbehandelde of geoliede tuinmeubels van hard- en zachthout.
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen

Met een kwast. Niet verwerken bij temperaturen onder 8 °C.
Voor gebruik goed oproeren.
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Tuinmeubelolie
Verdunnen

Het product onverdund verwerken. Indien gewenst uitsluitend verdunnen met Bio Pin Verdunner.

Voorbehandeling

Harsrijke en tropische houtsoorten eerst afnemen met Bio Pin Verdunner.

Nieuw hout

Breng 2 – 3 lagen met een kwast dun en gelijkmatig aan.
Overtollige, niet ingetrokken olie telkens na 10-15 minuten met een pluisvrije doek afnemen en
direct een nieuwe laag aanbrengen. Na verzadiging het geheel goed laten doordrogen.
Om een zijdeglanseffect te krijgen kan de ondergrond hierna met
een pluisvrije doek en een beetje Tuinmeubelolie ingewreven worden.

Onderhoud

Afhankelijk van de verweringsgraad minimaal 1 laag met een kwast dun en gelijkmatig
aanbrengen. Aanbevolen wordt om dit minimaal éénmaal per jaar te doen.
Het hout schoonmaken en eventuele ongewenste vergrijzing met fijn schuurpapier verwijderen
(korrel 220). Evt. ontvetten met bijv. Bio Pin Verdunner. Breng dun en gelijkmatig één nieuwe laag
aan met een pluisvrije doek. Sterk zuigende houtsoorten kunnen ook éénmaal met een kwast
worden behandeld. Overtollige olie na 15 minuten afnemen met een niet pluizende doek en het
hout laten drogen.

Nazorg

Geolied hout niet met agressieve middelen reinigen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met Bio Pin Verdunner.

Veiligheidsvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. Het product bevat een etherische olie
(citrusterpeen) als oplosmiddel. Verslikking van dit product is schadelijk voor de gezondheid.
Contact met de huid vermijden omdat dit in sommige gevallen tot huidirritatie of een allergische
reactie kan leiden. Bij gebruik goed ventileren.
In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in
verband met mogelijk gevaar van zelfont-branding van drogende oliën.

Afvalverwerking

Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde
blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde
resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.
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Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad 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. Uitgave 05/2003.
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