Lacq hardhoutolie
Lacq Hardhoutolie is een authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige
oliën voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van onder andere uw houten
tuinmeubelen, vlonders of teakhouten dek. Deze hardhoutolie heeft een zeer hoog
vaste stof gehalte (98%), hierdoor wordt bij de eerste laag een zeer hoog rendement
behaald. Beschermt onder andere teakhout en bankirai voor langere tijd tegen
vervuiling of vergrijzing. Deze hardhoutolie laat zich zeer eenvoudig verwerken.

Verwerking:
•

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder ook eerst eventuele alg- en mos aangroei en eventuele verweerde
(vergrijsde) plekken in het hout met de daarvoor geschikte producten.

•

Aanbrengen met een platte kwast, roller of niet pluizende doek. Twintig minuten laten intrekken en de overtollige olie
verwijderen met een niet pluizende doek. Op sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag nat-in-nat worden aangebracht.

•

Let op: het opbouwen van laagdikte op de ondergrond moet worden voorkomen.

•

Wanneer u na volledige droging nog “schrale” plekken in het hout ziet doordat dit niet volledig verzadigd is, de behandeling
herhalen.

•

Niet verwerken beneden 5°C en boven een relatieve vochtigheid van 85%.

Rendement:
Ca. 6 - 9 m² / liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.
Tip:
•

Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt, daar dit per houtsoort kan verschillen.

•

Gebruik voor het ontgrijzen van het hardhout een goed ontgrijzingsmiddel

•

Hardhoutolie is alleen om te impregneren, er kan dus geen laagdikte op gebouwd worden.

Houdbaarheid
Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Veiligheid
In verband met brandgevaar door broei de gebruikte textiel met water overgieten en buiten uitgebreid laten drogen of in gesloten
container bewaren.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en worden verstrekt naar ons beste
weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart BV niet
verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

