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Artikelnr. 0911

Teakolie-spray

Algemene productomschrijving
Productomschrijving

Vochtregulerende speciale olie uit plantaardige grondstoffen. De eenvoudige oplossing voor
het opknappen van onbehandelde of geoliede tuinmeubels van hard- of zachthout. Houten
tuinmeubels worden weer waterafstotend en krijgen een bescheiden glans en kleurdiepte
terug. Het “werken” van het hout wordt aanzienlijk verminderd. Bio Pin teakolie-spray bevat
geen biociden. Tuinmeubelolie van zachthout of beukenhout mag daarom niet permanent aan
vocht worden blootgesteld.

Toepassingsgebied

Voor de nabehandeling van geoliede tuinmeubels van hard- of zachthout.

Samenstelling

Bindmiddel: verkoking van lijnolie, houtolie en gemodificeerd colofonium.
Oplosmiddel: sinaasappelolie.
Hulpstoffen: lood- en bariumvrije droogmiddelen.
Drijfgas: dimethylether

Kleur

Kleurloos.

Opslag

Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.
Koel, maar vorstvrij bewaren. Houder staat onder druk.
Tegen direct zonlicht en temperaturen boven de 50 °C beschermen.

Houdbaarheid

Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte

400 ml

Gevarenklasse

Uiterst brandbaar.

Technische gegevens
Dichtheid
Viscositeit
Vlampunt
Verbruik
Droogtijd

ca. 46 °C. Samen met het aanwezige drijfgas dimethylether kunnen bij het sproeien uiterst
brandbare damp/luchtmengsels ontstaan.
400 ml spray is voldoende voor 2-3 m2, afhankelijk van de ruwheid
en het opzuigend vermogen van de ondergrond.
Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3-5 uur droog.

Verwerking
Geschikte ondergrond

Onbehandelde of geoliede tuinmeubels van hard- of zachthout.

Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Verwerking

Spuitbus rechtop houden en de teakolie vanaf een afstand van ca. 20 cm op het oppervlak
spuiten.

Verdunnen:

N.v.t.

Voorbehandeling

Harsrijke en tropische houtsoorten met Bio Pin verdunner afnemen.

Grondbehandeling

Tuinmeubelolie voor de eerste laag indien mogelijk mengen met Bio Pin tuinmeubelolie. Indien
teakolie-spray moet worden gebruikt, moeten meerdere lagen worden aangebracht. Laat de
olie tussendoor intrekken en drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Niet-ingetrokken
olie na ca 15 minuten van het oppervlak afvegen.
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Afhankelijk van de verblijfsduur buiten en de mate van aantasting van het hout door
blootstelling aan de weersomstandigheden, moeten de tuinmeubels worden nabehandeld
(één tot twee keer per jaar wordt aanbevolen). De oppervlakken reinigen en indien nodig
ongewenste vergrijzingen met fijn schuurpapier (korrelgrootte 220) of Bio Pin teakontgrijzer
verwijderen. Vastzittend vet, etc. met Bio Pin verdunner afnemen. Teakolie-spray dun en
gelijkmatig op de vlakken spuiten. De niet-ingetrokken olie na ca. 15 minuten afvegen. Bij
sterk uitgeloogd hout kan na het drogen een tweede laag worden aangebracht.

Reiniging en onderhoud

Geoliede oppervlakken niet met agressieve schoonmaakmiddelen reinigen.

Reinigen gereedschap:

Spuitbus na beëindiging van de werkzaamheden of bij lange onderbrekingen op de kop
neerzetten en productresten uit de spuitbus spuiten. Hierdoor wordt het vastkleven van het
sproeiventiel voorkomen.

Veiligheidsvoorschrift

Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren. Houder staat onder druk. Tegen
zonlicht en temperaturen boven de 50 °C beschermen. De spuitbus ook na gebruik niet met
geweld openen of verbranden. Niet in vuur of op gloeiende voorwerpen spuiten. Uit de buurt
van ontstekingsbronnen houden - niet roken. Bij gebruik goed ventileren. Drogende oliën
kunnen onder bepaalde omstandigheden spontaan ontbranden. In dit product gedrenkte
doeken mogen daarom niet in elkaar worden gefrommeld, maar moeten voordat ze worden
weggedaan goed worden gedroogd of in water worden ondergedompeld.

Afvalverwerking:

Spuitbus met productresten naar het plaatselijke verzamelpunt voor gevaarlijk afval brengen.
Lege bussen (blik) naar de metaalrecycling brengen of in de daarvoor bestemde KCA-ton of
-zak deponeren.
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