
4951XX.PLS PARQUET OIL 
PLUS 
30 / 60 / 90 %  

OMSCHRIJVING 

Natuurlijke olie gebaseerd op een behandeling versterkt met  hoogwaardige  hars,  voor de afwerking  van 
houten  vloeren, met de toepassing  van een  of  twee  coatings. Het herstelt liefdevol  hout  naar zijn oor-
spronkelijke  schoonheid. 

Geschikt voor zachte en harde Timbers,  in het bijzonder voor adsorberende en poreuze  houtsoorten. 
Waterdicht en vlekbestendig, ideaal voor het  bereiden  van alle soorten    onbehandeld  houten  vloe-
ren. 

Kan ook worden gebruikt voor het verlakken  van  deuren,  raam  kozijnen, plinten en andere  houten 
voor werpen. Alleen voor  interieurs. Formaldehyde  vrij. Let op: sommige exotische of diepgekleurde 
houtsoorten kunnen de benodigde tijd voor het verharden van de parket olie PLUS voorkomen of aan-
zienlijk vertragen. Breng bij het behandelen van dergelijke oppervlakken een zeer dunne eerste laag 
aan en zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is om het droogproces te helpen. 

 
FYSISCHE – CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN: 

Vorm:     vloeibaar 
Kleur:     kleurloos 
Geur:     geurloos 
Verdunning:    klaar voor  gebruik. Indien het kan worden verdund tot 15% met Solvoil06 
     of Solvoil  plus 
Toepassing:    door borstel, door roller of door zachte katoenen  doek 
Rendement:    14-16 MQ/L  afhankelijk   van het hout  absorptie  percentage 
Droog tijd:    9-12 uur,  afhankelijk van het klimaat, dikte  van  de coating en de  
     absorptie  snelheid van hout 
Over vernis:    14-20 uur 
Gebruikstemperatuur:  niet  lager dan +  10 °c 
Opslag temperatuur:  niet  lager  dan + 5 °c, vermijd invriezen 
Gereedschap schoonmaken: White  Spirit 

 

HOE TE GEBRUIKEN: 
Voorbereiding van de parketvloer: 
Zand het oppervlak om een glad oppervlak te verkrijgen , maak het schoon  en vrij van oliën, vet,  wax,  
silicium en oude vernissen. Vul de spleten en de oppervlakkige onregelmatigheden  met  holzmasse BASE 
(code: 0052,  bindende  hars voor de  individuele  bereiding van  hout  vuller,  gemengd met zaagsel). Een 
laatste schuur  met schuurpapier 150-180 grain brengt een  betere, uiteindelijke blik op de behandeling. 
Voordat de toepassing van de eerste vacht alle  stof resten aspireren. De vochtigheidsgraad  van hout  
moet  tussen  9 en 12% liggen. Controleer de verenigbaarheid  met  onbekend hout (kleurstof, oliegehalte, 
remming van het droog  proces  , enz... ). Sommige  houtsoorten die sterk gekleurd zijn of van  exotische  
afkomst (Lapacho, IPE, Iroko, Mahogany-achtige enz... ), kunnen het drogen van parket  olie plus vertragen. 
In deze gevallen wordt voorgesteld om een  zeer  dunne eerste  laag  van parket olie plus toe te passen  en 
om goed te ventileren van de kamer om het proces van drogen te begunstigen. 
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Gebruiken: 

Roer goed de inhoud voor gebruik van het product. Gebruik schone containers en gereedschappen. 
Toepassen op basis van de voorgestelde gebruikten tarieven. Voor het verkrijgen van een regelmatige 
droging gelden niet te dikken lagen. Na voldoende verharding zand met schuurpapier 220-240 grain 
en verwijder stof nauwkeurig vóór de toepassing van een tweede coating. Schuren moet licht maar 
gelijkmatig zijn. Niet veringbaar met andere basislak en parket vernissen. 

Voorgestelde lakcyclus 

Voor verzadiging type olie afwerkingen: Op geschuurd en schoon hout direct een of twee lagen met 
een zachte katoenen  doek toevoegen,  voor een totaal verbruik van 80 g/m²  product. In het geval,  
vooral  voor lage porositeit Timbers, kan de eerste vacht worden verdund met  witte geest. Voor het 
lakken  van type  afwerkingen: toepassen,  direct  op geschuurd en  schoon hout,  van één of  twee  
lagen per rol of  borstel,  voor een totaal verbruik  van  180  g/m². 

 

Pakket: 

Het product  komt in  500  ml, lt 1, lt 5, lt 15  en  750 ml (alleen voor  coloroil  systeem)  for-
maat  blikjes. Beschikbaar:  ondoorzichtige 10%, semiopaque  30%,  semiglossy 60%, glanzend 
90%. 

 

Opslag: 

Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in ge-
bruik. Verwijderd houden van hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Houden van 
invriezen. 

 

WAARSCHUWING: 

Zaagsel, cotton doek, papier en soortgelijke producten die in aanraking zijn gekomen met vloeibaar 
product en een dergelijke aandoening worden gelanten kan leiden tot spontane verbranding. Daar-
om, in het geval van aanwezigheid van deze materialen voor reiniging, zorgen voor voldoende lucht-
ventilatie van de kamers om tot een snelle droging van het product of maak ze nat met water voor 
de verwijdering. 

Voor professioneel gebruik. 
 
Onze data sheets worden opgesteld op basis van de gemiddelde prestaties van onze tests. Onze tech-
nische adviezen worden echter te goeder trouw maar zonder enige garantie gegeven. In feite zijn 
verschillende dragers, toepassingsvoorwaarden, industriële installaties, verdunningen bepalend voor 
het eindresultaat en deze zijn vaak buiten onze controle. De gebruiker moet het product proberen 
om te zien of het geschikt is voor zijn behoeften. Wij zullen zorgen voor de continuïteit van de  che-
mische-fysische kenmerken. 


