
TREOLJE

KIEST U VOOR HOUT 
DAN KIEST U VOOR JOTUN!

TREOLJE V

•	 Speciale	toepassing	op	eerder	geïmpregneerd	hout.
•	 Beschermt	het	hout	tegen	vergrijzing/indringing	
	 van	vocht.
•		Zorgt	tevens	voor	voeding	van	het	hout.
•	 Is	waterdampdoorlatend	en	kan	niet	afbladderen.	

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden 
(gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen, 
tuinspelen, pergola’s, bloembakken, vlonders en overige hout-
bekledingsprofielen aan gevels. 
Onderhoud: Om de 2 á 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting. 
Onbehandeld hout minimaal in 2 á 3 lagen behandelen. 
Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond. 

Type:	Waterverdunbare	olie	voor	geïmpregneerd	hout.
Kleur: Kleurloos	en	verschillende	transparante	tinten.	
Droogtijd:	circa	4	á	6	uur,	overschilderbaar	na	12	uur.
Verwerking:	Kwast	of	roller	en	kwast.
Verbruik:	Ruw	hout	circa	6	-	8	m²/L		
																	Geschaafd	hout	circa	10	-	12m²/L
Verdunning:	Water
Uiterlijk: Zijdeglans,	na	verloop	van	tijd	mat.	
Temperatuur:	+	5°C	verwerken.

TREOLJE (SOLVENT)

•		Kan	ook	op	hardhout	in	tegenstelling	
	 tot	Treolje	V.
•		Gaat	vergrijzing	en	barstvorming	van	het	hout
	 tegen	en	dringt	goed	in	de	ondergrond.
•		Eenvoudig	in	onderhoud.

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden 
(gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen, 
tuinspelen, pergola’s, bloembakken, vlonders en overige hout-
bekledingsprofielen aan gevels. 
Onderhoud: Om de 2 á 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting. 
Onbehandeld hout minimaal in 2 á 3 lagen behandelen. 
Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond. 

Type: Synthetische	olie	voor	geïmpregneerd	hout.
Kleur:	Kleurloos	en	verschillende	transparante	tinten.	
Droogtijd:	Doorgehard	na	ca	24u.	Een	eventuele	volgende	laag	
aanbrengen	voordat	de	voorgaande	laag	droog	is	(nat	in	nat).
Verwerking:	Kwast	of	roller	en	kwast.
Verbruik:	9	-	10	m²/L	
Verdunning:	Terpentine	(White	Spirit)
Uiterlijk: Zijdeglans
Temperatuur:	+	5°C	verwerken.

Norway	Coatings	B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel:	+31	(0)88-450	5400

Like us on Facebook 
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

OFFICIAL	IMPORTER	OF																			DECORATIVE	PAINTS

JOTUN KRAFTVASK
Waar	mildere	middelen	niet	werken	is	Jotun	
Kraftvask	de	oplossing.	Jotun	Kraftvask	
verwijdert	efficiënt	vet,	olie,	roet,	nicotone,	
vuil,	oppervlakte	schimmel	etc.	Tevens	kan	
de	Jotun	Kraftvask	gebruikt	worden	voor	
het	matter	maken	van	ondergronden	die	
behandeld	zijn	met	op	alkyd-olie	gebaseerde	
producten.		

JOTUN HUSVASK
Door	elk	jaar	het	schilderwerk	te	reinigen	met	
de	Jotun	Husvask	verlengt	u	de	duurzaamheid		
van	 de	 verf	 en	 blijft	 uw	 schilderwerk	 langer	
mooi.

DEMIDEKK TERRASSFIX
Speciale	reiniger	voor	terrassen	van	hout:	
3	IN	1:	Ontvet	-	Reinigt	-	Verfraait	het	hout
Biologisch	afbreekbaar.		

NIET FILMVORMENDE TRANSPARANTE AFWERKINGEN VOOR BUITEN



TREOLJE V

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. 

TREOLJE V is leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE V gaat vergrijzing en 

barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE V is geschikt voor 

vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld 

terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals 

schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvaste 

houten onderdelen zoals gevelbekledingen.

 

Het product zorgt voor een goede bescherming tegen vocht van buitenaf. 

Daarbij biedt het product een extra bescherming tegen UV straling. Voor het reinigen van uw 

terras gebruikt u DEMIDEKK TERRASSFIX. Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie 

en eigenschappen van het product ons technisch datablad.

                                       

TREOLJE (Solvent)

TREOLJE (Solvent) is een synthetische olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE (Solvent) 

is uitermate watervast en leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE (Solvent)  gaat vergrijzing en 

barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE (Solvent) is geschikt voor vacuüm 

of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen, 

tuinmeubilair, maar ook houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. 

Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvaste houten onderdelen zoals gevelbekledingen.

In tegenstelling tot TREOLJE V is TREOLJE (Solvent) ook zeer geschikt op hardhouten ondergronden. 

Typische toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld; terrassen, tuinmeubilair, schuttingen en bloemenbakken. 

Bij hardhouten ondergronden eerst verdunnen met 10% terpentine. Voor het reinigen van uw terras 

gebruikt u DEMIDEKK TERRASSFIX. Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie en eigenschappen

van het product ons technisch datablad. 

 MYRGUL 02 BARKBRUN 03  TEAK 09

RUSTRØD 05 FJELLGRÅ 639  IBENHOLT 10

TRANSPARANT JORDGRØNN 07	 LIGRØNN 835

BOVENSTAANDE KLEUREN ZIJN MAAKBAAR MET DE RECEPTEN VAN DEMIDEKK STRUKTURLASYR


