
Doel en presentatie •  De PREMIUM WOOD OIL is een echte technische innovatie en biedt een 
groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker voor de bescherming 
van houten oppervlakken. Zijn technische prestaties en zijn formule 
beantwoorden aan de strengste milieucriteria (een laag VOS-percentage 
in overeenstemming met de milieuvereisten en zowel mens- als 
milieuvriendelijk). 

•  De eenvoudige en praktische PREMIUM WOOD OIL wordt rechtstreeks 
aangebracht op nieuw ruw hout, zonder druipsporen: geen polieren vereist.

•  De PREMIUM WOOD OIL is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk, 
geurloos en sneldrogend, zodat lokalen zeer snel weer gebruiksklaar zijn. 

Voorbereiding van de 
ondergrond

•  PREMIUM WOOD OIL enkel aanbrengen op nieuw ruw hout dat stofvrij 
is en vrij van sporen van lijm, reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, 
polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Gebruik geen wasmiddelen, 
houtverlichters, bleekmiddelen.

Gebruik en 
aanbrengen

•  Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
•  De lichtjes melkachtige schijn van PREMIUM WOOD OIL verdwijnt na enkele 

ogenblikken tijdens het drogen.
•  In 1 laag aanbrengen, verbruik van 10 m²/liter of 100 g/m² met de roller. 
•  Voor meubelen, werkvlakken en horizontale oppervlakken is het aanbevolen 

om één tot twee extra lagen aan te brengen. 
•  Voor intensief gebruikte oppervlakken wordt aanbevolen om 3 lagen aan te 

brengen met 10% verharder (aanbevolen product, getest en goedgekeurd: 
Aqua Pro Blanchon).
 

•  Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier van max. korrel 150) vóór 
het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden te verwijderen. 
Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. 
Geen staalwol gebruiken. Bij meerdere lagen moet dit opschuren gebeuren 
tussen elke laag.

•  Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van meer dan 85%; niet aanbrengen op hout met meer 
dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Laat geen 
planten of aquariums staan in ruimten waar het product wordt gebruikt.
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PREMIUM WOOD OIL

*Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen 
in de binnenlucht die een risico inhouden op 
vergiftiging door inademing, op een schaal van 
A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).
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Duurzame bescherming 
van houten oppervlakken 

Bevat geen formaldehyde 
Laag VOS-percentage 

Geurloos

Zonder boenen 

Respecteert de 
natuurlijke kleur van alle 
houtsoorten

Aanbrengen met een langharige rol

Eenvoudig te onderhouden

Mat effect en stofwerend 

Uitstoot in de binnenlucht*:

• Opnieuw bedekbaar na ongeveer 1 uur (niet langer dan 48 uur wachten
 tussen de lagen).



Reinigen van het 
gereedschap

•  Onmiddellijk na gebruik, met water.
•  Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben 

vooraf goed in. Sluit niet-gebruikte blikken goed af voor hergebruik. Het 
hergebruiken van de olie is een goede manier om de milieu-impact van 
de producten over hun volledige levenscyclus te verkleinen. Rol goed 
uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiënt met 
weinig water. Restjes kunnen met het normale afval worden verwijderd. Na 
gebruik de verpakking goed sluiten. Lege verpakking in het containerpark 
afleveren. Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor 
verwijderen en inzamelen. Restanten niet in de riolering lozen.

Droogtijd, uitharding 
en beloopbaarheid

•  Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 20 minuten.
•  Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 1 uur in normale omstandigheden.
•  Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
•  Definitief uitverhard: 4 tot 7 dagen.

Verbruik •  10 m2 per liter of 100 g/m² per laag. 

Bewaring •  Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
•  Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Onderhoud en 
renovatie

 Normale reiniging: met een licht vochtige en uitgewrongen doek. U kunt 
een kleine hoeveelheid zeep aan het water toevoegen (gebruik nooit actieve 
reinigingsmiddelen).
Regelmatig onderhoud: met een onderhoudsolie (aanbevolen product, getest 
en goedgekeurd: universele onderhoudsolie Blanchon mat). 
Zorgvuldig aanbrengen met een microvezeldoek op de propere en droge 
ondergrond. 

Technische gegevens Toepassing: olie voor houten wandbekleding en decoratieve houten 
oppervlakken in interieur.

Reglementaire informatie: zie het overeenkomstige veiligheidsinformatieblad 
Schuurbaar - bedekbaar: na 1 uur naargelang de temperatuur en 
vochtigheidsgraad
Hechting: uitstekend op voorbereid hout

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 22.10.2019.
Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.
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Harstype: watergedragen oliën
Glans: 3,5% op zwarte contrastkaart en 5,15% op witte contrastkaart in hoek 
van 60°
Afnor-classificatie: familie 1, klasse 7b2
Dichtheid: 1,02 (bij 20°c, volgens nf t 30020)
Viscositeit: 200 tot 300 cp (viscosimeter brookfield bij 20°c).

Renovatie: het oppervlak opruwen met fijne schuurkorrel, reinigen en 
opnieuw beschermen met PREMIUM WOOD OIL.


