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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 

 GEBRUIKERSHANDLEIDING 

*  Klaar voor gebruik. Breng Tung Oil aan met een borstel of pluisvrije doek.Na minstens 30 
minuten verwijderen overtollige olie met een schone doek. 

* Laat 24 uur drogen tussen de lagen. Minstens twee lagen worden aanbevolen; er zijn meer 
lagen nodig voor poreuze of externe oppervlakken. 

* Nadat de laatste laag is aangebracht, 24 uur laten drogen en opnieuw vegen om het 
droogproces te verbeteren en verwijder olie dat naar de oppervlakte is gestegen. Laat het 
een paar dagen staan om de Tung Oil volledig te laten drogen.  

* Voor regelmatig onderhoud van de behandelde oppervlakken, minstens een of twee keer 
per jaar of meer toepassen als vereist, afhankelijk van blootstellng aan het weer en 
gebruik. Breng voldoende lagen Tung Oil op om de bescherming te verhogen.  

  

 WAARSCHUWING 

* Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats.  

* Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen.  

* Vorstvrij bewaren. 

OMSCHRIJVING 

Zuiver 100% natuurlijk houtolie-extract, verkregen door het zaad uit de moer van de Tung 
Tree te persen. Wolfraamolie hardt uit bij blootstelling aan lucht, wat resulteert in een 
transparante en niet-vergelende coating. Ideaal voor houtafwerking en voor de 
voorbereiding van olieverf en inkt. Ook geschikt voor buitengebruik. Het wordt aangegeven 
op steunen in contact met voedsel, zoals tafels en keukenkasten, snijplanken en meer.  
 
Borma Tung Oil is een natuurlijk, niet-giftig product dat kan worden gebruikt op speelgoed 
en in contact zijnde voorwerpen met voedsel. Geschikt voor gebruik op exterieur eiken. 
Ideaal voor keukenmeubels, tafels en hoge kwaliteit interieur hout.  
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EIGENSCHAPPEN  VERPAKKING  

Vorm Vloeibaar 3990 150 ml 

Gardner kleur Max. 8 (DIN 55 933) 3991 500 ml 

Soortelijk gewicht 0,933 - 0,939 gr / ml (DIN 55 933) 3992 1 Ltr 

Jodium nummer 158 - 173 g I2 / 100g (DIN 55 933) 3993 5 Ltr 

Brekingsindex 1,515— 1,522 (DIN 55 933) 3994 20 Ltr 

Ffa Max. 2,5% (DIN 55 933)   

Gel tijd Max. 7,5 minuten (DIN 55 933)   

Verzepingswaarde 189—198 mg KOH / g (DIN 55 933)   


