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4951-10.PRO PARQUET OIL PRO 10% 
Transparant 
 
OMSCHRIJVING  
Behandeling op basis van natuurlijke olie, versterkt met hoogwaardige harsen, voor het afwerken 
van houten vloeren, met een of twee coatings. Geschikt voor zacht en hard hout, met name voor 
adsorberend en poreus hout. Dankzij de speciale verwerkbaarheid wordt het ook aanbevolen voor 
toepassingen met polijstmachines. Kan ook worden gebruikt voor het lakken van deuren, kozijnen, 
plinten en andere houten objecten. Alleen voor interieurs. Zonder formaldehyde en verlaagd VOC-
gehalte. 
 

 
FYSISCHE - CHEMISCHE KENMERKEN 
Vorm:     vloeibaar 
Kleur:     kleurloos 
Geur:     reukloos 
Verdunning:  klaar voor gebruik. In het geval dat het tot 15% kan worden verdund 

met Solvoil 06 of Solvoil PLUS 
Toepassing:  met een borstel, met een wollen handroller, met een zachte 

katoenen doek, met een polijstmachine 
Verbruik:  60-80 g / mq per laag, indien aangebracht met een polijstmachine, 

afhankelijk van de houtabsorptiesnelheid 
Droogtijd:  kleefvrij: 10-12 uur, afhankelijk van klimaat, dikte van de coating en 

houtabsorptiesnelheid 
Overlak:   12-24 uur 
Gebruikstemperatuur:   niet lager dan + 10 ° C 
Opslagtemperatuur:   niet lager dan + 5 ° C, niet bevriezen 
Reiniging gereedschap:  terpentine 

 
 
VOORBEREIDING VAN PARKET 
Schuur het oppervlak om een glad oppervlak te krijgen, schoon en vrij van oliën, vetten, wassen, 
siliconen en oude vernissen. Vul de spleten en de oppervlakkige onregelmatigheden. Een laatste 
schuurbeurt met schuurpapier 150-180 korrel geeft een betere uiteindelijke look aan de 
behandeling. Zuig vóór het aanbrengen van de eerste laag alle stofresten op. De vochtigheidsgraad 
van hout moet tussen 9 en 12% liggen. Controleer de compatibiliteit met onbekende houtsoorten 
(kleuring, oliegehalte, remming van het droogproces, enz ...). Sommige exotische of diepgekleurde 
houtsoorten kunnen de tijd die nodig is voor het harden van de Parketolie PRO voorkomen of 
aanzienlijk vertragen. Breng bij het behandelen van dergelijke oppervlakken een zeer dunne eerste 
laag aan en zorg ervoor dat het gebied goed wordt geventileerd om het droogproces te bevorderen. 
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4951-10.PRO PARQUET OIL PRO 10% 
Transparant 
 
HOE TE GEBRUIKEN 
Het product kan zowel met de hand (penseel, handroller, doek) als met een polijstmachine worden 
aangebracht(witte pad), die het oppervlak opwarmt en werkt om een diepere impregnering van de 
ondergrond te verkrijgen, wat leidt tot een speciaal zacht en natuurlijk effect. Roer de inhoud van 
het blik goed door voordat u het product gebruikt. Gebruik schone containers en gereedschap. 
Toepassen volgens de voorgestelde consumptiesnelheid. Om een regelmatige droging te verkrijgen, 
gelijkmatig aanbrengen en niet te dikke lagen. Na voldoende verharding zand met schuurpapier of 
net, korrel 220-240 en stof nauwkeurig af voordat een tweede coating wordt aangebracht. Schuren 
moet licht zijn maar uniform. Niet compatibel met andere basislak en parketlakken.  
 
Voorgestelde coatingcycli: Voor olie-afwerkingen van het impregnatietype: rechtstreeks 
aanbrengen op geschuurd en schoon hout, een of tweejassen met polijstmachine of zachte katoenen 
doek, voor een totaal verbruik van 80 g / m² product. Ingeval, vooral voor hout met lage porositeit, 
kan de eerste laag worden verdund met Solvoil. Voor afwerking van het laktype: toepassing, direct 
op geschuurd en schoon hout, van één of tweejassen met roller of kwast, voor een totaal verbruik 
van 180 g/m². 

 
OPSLAG 
Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in 
gebruik. Blijf wegtegen hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen. 

 
WAARSCHUWING 
Zaagsel, katoenen doek, papier en soortgelijke producten doordrenkt met vloeibaar product en 
laten binnen toestand kan spontane ontbranding veroorzaken. Daarom, in geval van aanwezigheid 
van deze materialen voor het reinigen, zorgen voor voldoende luchtventilatie van de kamers om 
snel te kunnen droog het product of bevochtig het met water voordat u het weggooit. Voor 
professioneel gebruik. 
 
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.  
 


