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3910B COLOROIL BASECOAT 
Kleurcollectie & Wit 
 
OMSCHRIJVING  
Mengsel van oliën en harsen, speciaal samengesteld voor de juiste toepassing uit de eerste hand op 
elke olieafwerking behandeling. Klaar voor gebruik, beschermt het efficiënt en voor lange tijd van 
elke soort van ruw hout oppervlak. Diep doordringend, hecht het aan hout en geeft het een goede 
eerste handbescherming. Dankzij de toevoeging van UV-filters en andere additieven ter 
bescherming tegen schadelijke stoffen, het garandeert een uitstekende bescherming voor 
langdurige afwerkingscycli, voor exterieur voorgesteld met Holzwachs Lasur of Decking Oil, voor 
interieurs Parketolie bereik. 
 

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.  

 
CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN 
Uiterlijk:  vloeibaar 
Kleur:   zie kleurswatches op lakenolie.nl 
Geur:   reukloos 
Opbrengst:  8/12 m2 / L 
Verdunning:  Solvoil 04 
 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
*  Breng het product direct aan na het aanbrengen van Borma-vulstoffen om oppervlakkige 

defecten te verwijderen door sprayen of borstelen op een oppervlak dat vrij is van vet, 
olie en was. 

*  Breng direct aan op schone oppervlakken en zorg ervoor dat het vulmiddel volledig in 
scheuren doordringt. 

*  Wacht één laag of meer van 4 tot 6 uur tussen opeenvolgende behandelingen. 
*  Na volledig drogen, meestal van 8 tot 12uren kan de ondersteuning worden beëindigd met 

verdere behandelingen, b.v. voor gebruik binnenshuis met Borma Parketolie-assortiment 
en voor gebruik buitenshuis met Decking Oil. Waarschuwing: het product is 
overschilderbaar. Als overschilderen noodzakelijk is, controleer dan de 
compatibiliteittussen producten. 

WAARSCHUWING  
*  Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats. 
*  Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen. 


