
Ideaal voor rode
en bruine exotische
houtsoorten, olijfhout,
enz. : buitenmeubels,
tuinsalons,
claustra's...
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Houdt vergrijzing
tegen

�

Waterafstotend

�

Vlekwerend

�

Gemakkelijk
onderhoud

�

Watergedragen

�

Voor buitengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON TEAK-OLIE is het resultaat van uitgebreid onderzoek en draagt zorg voor rode en bruine exotische

houtsoorten (teak, niangon, palissander, enz.).
� De TEAK-OLIE werd specifiek ontwikkeld voor buitenhout: hij voedt, beschermt (vlekkenwerend) en verfraait al uw

houtwerk, waarbij de vergrijzing tegenhoudt.
� De TEAK-OLIE is heel vlot aan te brengen, gemakkelijk te onderhouden en benadrukt met zijn mat uitzicht de natuurlijke

elegantie van tuinsalons, veranda's, claustra's.
� N.B.: de TEAK-OLIE niet aanbrengen op vlonders of buitenvloeren. Gebruik voor deze ondergronden BLANCHON HOUT

SATURATOR MILIEU of BLANCHON HOUT SATURATOR.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De TEAK-OLIE wordt aangebracht op onbeschadigd, schoon en droog hout, vrij van sporen van oude afwerkingen

(behalve BLANCHON TEAK-OLIE in waterige fase). Indien nodig afbijten (BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’
VLOEIBAAR of GELVORM) en afschuren.

� Oud houtwerk, houtwerk met vlekken of vergrijsd houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
� Exotisch hout ontvetten met de BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
� Na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (fijn schuurpapier) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout

of op hout met een glad, glanzend oppervlak om de poriën te openen en ervoor te zorgen dat het product gemakkelijk
indringt. Gebruik geen staalwol.

� Het hout vóór het aanbrengen zorgvuldig ontstoffen.
� Zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op

regen is in de 24u na de tweede laag zodat de TEAK-OLIE optimaal in het hout kan binnendringen. Niet in volle zon
aanbrengen, noch bij een temperatuur van meer dan 28°C.

TOEPASSING EN AANBRENGEN
Aanbrengen

� Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen.
� Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een penseel of spalter (brede borstel), met bijzondere

aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden. Laat 20 tot 30 min. intrekken.
� Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Na enkele minuten met een droge spalter

gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen.
� Goed laten drogen alvorens het terug in gebruik te nemen.

Onderhoud
� De TEAK-OLIE wordt onderhouden zonder afbijten of afschuren. Bij regelmatig gebruik wordt het hout gevoed en

beschermd tegen weersomstandigheden, schilfert niet. Zodra het geoliede oppervlak zijn glans verliest, ontstoffen,
daarna een nieuwe laag aanbrengen.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD
In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, vochtigheid 65%, goed verluchte ruimtes):

� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 1 uur.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar” (tussen lagen): ongeveer 4 uur.
� Droogtijd “tot in de kern”: ongeveer 72 uur.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

Voedt, beschermt
en verfraait
Natuurlijk mat
uitzicht
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL IMPREGNERINGSOLIE VOOR BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPE Gewijzigde oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE Vloeibaar
PIGMENTATIE Geen: mat uitzicht
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 4 uur, in normale gebruiksomstandigheden


