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EXTRA 

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van 
Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar 
zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, 
verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker 
moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast 
naar zijn / haar behoeften. 

 GEBRUIKERSHANDLEIDING 

*  Om de toepassing van ruwe lijnolie te vermakkelijken, verdun de eerste twee lagen met 
Solvoil (tot 30%). 

* Homogeen aanbrengen met een katoenen doek en na 20-30 minuten het overtollige 
verwijderen met een schone doek.  

* Herhaal de bewerking ten minste tot drie totale lagen, met een interval van enkele dagen 
ertussen. Breng de laatste laag niet-verdunde rauwe lijnzaadolie aan en verwijder het 
overtollige. Minimaal vier dagen laten drogen voor gebruik. 

* Wrijf tussen twee opeenvolgende toepassingen over het oppervlak met staalwol.  

  

 WAARSCHUWING 

* Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats.  

* Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen.  

* Vorstvrij bewaren. 

 
OMSCHRIJVING 

Natuurlijke olie, speciaal voor het bereiden van op olie gebaseerde pigmenten. Het kan worden 
gebruikt als basislak en afwerking voor hout, om een natuurlijk effect te krijgen. Het dringt diep in 
de houtporiën door en geeft een heldere effect maar niet glanzend. Periodiek onderhoud is vereist 
om zijn schoonheid te behouden. Alleen voor Gebruik binnenshuis.  
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EIGENSCHAPPEN  VERPAKKING  

Vorm Vloeistof 3996 150 ml 

Kleur Gekleurd 3997 500 ml 

Verdunning Min. 175 gl₂/g 3998 1 Ltr 

Jodium nummer 175 - 195 3999 5 Ltr 

Viscositeit (20°) 0.45—0,5 dPas 4000 20 Ltr 

Soortelijk gewicht 0,930 g/ml   


