HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Parket Olie

1. PPRODUCTOMSCHRIJVING
Slijtvaste parket olie op alkydbasis. Beschikbaar in Natural en White Wash afwerking.

Toepassingsgebied
Zeer geschikt voor houten vloeren, parket en trappen. Ook geschikt voor meubels.
Voedt het hout.

Eigenschappen
Vlekbestendig en afwasbaar. Waterafstotend.
Behoudt de natuurlijke uitstraling van hout.
In de meeste gevallen volstaat één laag.

Aspect
Xyladecor Parket Olie “Naturel” maakt het hout iets donkerder terwijl het natuurlijke matte aspect van het hout behouden blijft.
Xyladecor Parket Olie “White Wash” legt een witte sluier op het hout en kleurt de nerven wit, terwijl het
natuurlijke matte aspect van het hout behouden blijft.

Kleuren
Naturel, White Wash

Verpakkingen
1l, 2,5l

2. OONDERGROND / SYSTEMEN
Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte
product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout
Schuren met schuurpapier korrel P220, stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
Tip: pas onderstaande werkwijze toe telkens op kleine oppervlakken van 3 à 4 planken met
een breedte van ongeveer 1 meter.
Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie met een borstel. De olie zal in het hout dringen. Na
20 minuten alle overtollige olie grondig afvegen met een niet-pluizende katoenen doek.
In de meeste gevallen volstaat één laag.
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Indien de olie 20 minuten na het aanbrengen van de eerste laag volledig in het hout is getrokken (geen
overtollige olie meer op het oppervlak), onmiddellijk een tweede laag aanbrengen. Na 20 minuten alle
overtollige olie grondig afvegen met een niet-pluizende katoenen doek. Het is belangrijk dat alle overtollige
olie weggeveegd wordt.

Gevernist hout
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten. Stofvrij maken en ontvetten
met wasbenzine. Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie volgens de procedure zoals hierboven beschreven.

Geolied hout
Licht opschuren met schuurpapier korrel P280, ontstoffen en ontvetten met wasbenzine.
Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie volgens de procedure zoals hierboven beschreven.

Onderhoud van geolied parket
Reinig, bijvoorbeeld maandelijks, met Xyladecor Onderhoud Parket. Hardnekkige vlekken verwijderen door
plaatselijk te schuren met schuurpapier korrel P280, ontstoffen, een kleine hoeveelheid Xyladecor Parket Olie
aanbrengen met een borstel en na 20 minuten de overtollige olie wegvegen.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik. Verwerking met borstel en niet-pluizende katoenen
doek.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met White Spirit.

Rendement
30 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Volledig droog: 16 uur.
Overschilderbaar: 24 uur
Beloopbaar: 1 à 2 dagen. 3 dagen wachten alvorens meubels of tapijten te
plaatsen.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID
Veiligheid
Om risico’s op zelfontbranding van de met olie geïmpregneerde doeken te vermijden, deze gebruikte doeken opengevouwen
laten opdrogen of onderdompelen in water. Verpakking na gebruik goed sluiten.

Houdbaarheid
1 jaar in ongeopende verpakking. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze
technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
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