
PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV Industrieweg 29 – 8800 Beveren-Roeselare – Belgium Tel. +32 (0)51 30 11 40 – Fax. +32 (0)51 31 26 48 - info@ciranova.be

PR
OT

EC
TI

O
N

IN
D

O
O

RImpregneringsolie voor het beschermen en onderhouden van 
alle buitenhout. Decking oil beschikt over een ingebouwde 
UV-blocker die het verkleuren van het hout vertraagt. 
Decking oil voedt en beschermt het hout en zorgt voor een 
waterafstotende bescherming.
—
» eenvoudig aan te brengen op alle houten terrassen en deckings.
» een ingebouwde UV-blocker zorgt ervoor dat het hout minder 

snel gaat verweren.

VOORBEHANDELING
Vóór men Decking oil aanbrengt dient men eerst het hout te reinigen 
met Woodcleaner of ontgrijzer Ciranova. Zorg ervoor dat alle vuil, 
mos, groenaanslag verwijderd is vooraleer de Decking oil aan te 
brengen. Eventueel schuren met korrel P100.

APPLICATIE
Breng de Decking oil aan met een borstel of pad in de richting van de 
planken. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige 
olie binnen de 15 minuten door deze in te poetsen met een witte pad 
of een doek. Breng  na +/- 12 uren een 2e laag aan zoals de 1e laag. 

Zorg ervoor dat het hout goed verzadigd is voor een langdurige 
bescherming. Bij het gebruik van decking oil op meubelen dient men 
de overtollige olie goed uit te wrijven tot het oppervlak handdroog 
aanvoelt.

DROOGTIJD
+/- 24 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de 
omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Volledig 
uitgehard na +/- 1 week

ONDERHOUD 
Om een langere leversduur van uw buitenhout te bekomen, is het 
aangeraden om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe laag Decking Oil aan 
te brengen.  Reinig eerst met Ciranova Woodcleaner alvorens een 
nieuwe laag Decking Oil aan te brengen.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en 
doekendient men  na gebruik onder te dompelen in water.
Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, 
en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om 
de kleur altijd vooraf te testen!
Op exotische houtsoorten vooraf de Decking oil testen!

DECKING OIL

TECHNISCHE INFO
Producttype

Solventgedragen

Reiniging 
Reinigingsthinner Ciranova  

Vaste stoffen 
+/-57%

Verpakking
4 x 2,5 L

Aantal kleuren 
EU: 8 kleuren

Verbruik 
20-24 m²/liter

Droogtijden
Overschilderbaar na +/- 12 uur
Droog na +/- 24 uur

Schuurkorrel 
P 100

Opslag/transport 
tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid 
24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de 
lokale regelgeving.

2,5L


