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TEAKOLIE/BANGKIRAI OLIE

VERFTECHNISCH ADVIES
Teak Olie / Bangkirai Olie onder andere toepassen op;

Teakhouten tuinmeubelen

Bangkirai vlonders en schuttingen

Opnieuw kleur geven.

Beschermen en waterafstotend maken.
Nieuw hout;
Het nieuwe hout afwerken met minimaal 2 lagen
Zachte houtsoorten 2 of 3 maal behandelen.
Bestaand hout:
Oude beits- of laklagen volledig verwijderen tot blank hout is verkregen en vervolgens behandelen
als nieuw hout.
Reeds met Teakolie / Bankirai Olie behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na
reiniging opnieuw met 1 laag in een optimale staat te brengen.
Eerder met Teakolie / Bangkirai Olie behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren
behandelen met Perkoleum Houtcleaner om de originele kleur te herstellen en vervolgens
behandelen met 2 lagen Teakolie/Bangkirai Olie om deze weer in optimale staat te brengen.
Aandachtspunt:
Ruim aanbrengen met een kwast en ca. 10 minuten laten intrekken. Vervolgens het behandelde
oppervlak droog wrijven met een doek om de overtollige olie te verwijderen.
De Teakolie / Bankirai Olie onverdund toepassen..
Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met
een daarvoor geschikt product volgens voorschrift fabrikant.
Tip:
Voor een makkelijk onderhoud en optimaal resultaat de behandeling 2x per jaar herhalen.
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TEAKOLIE/BANGKIRAI OLIE
Teakolie/Bangkirai olie is een traditionele
kleur gevende impregnerende onderhoudsolie
op basis van lijnolie voor het beschermen
teakhouten tuinmeubelen en bangkirai
schuttingen en vlonders. Voorkomt op een
milieuvriendelijke wijze de vergrijzing van het
hout en maakt de ondergrond waterafstotend.





Beschermt tegen vergrijzing.
Voedt en beschermt het hout.
Waterafstotend.
Geeft het hout een natuurlijke kleur.

EIGENSCHAPPEN
BASIS
Lijnolie.
DICHTHEID 20 ºC
ca. 0,86 kg/dm³
VASTESTOFGEHALTE
ca. 45 vol%
GLANSGRAAD
Niet van toepassing
NB: Teakolie/Bangkirai Olie is niet/minimaal filmvormend
maar trekt volledig in het hout.
KLEUREN
- transparante teak kleur.
- transparante bangkirai kleur
LAAGDIKTE
ca. 35 µm droog

PRODUCTGEGEVENS
HOUDBAARHEID
In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag
tenminste 12 maanden.

VERWERKING
VERWERKINGSTEMPERATUUR
Tijdens applicatie en droging dienen de ondergronden omgevingstemperatuur boven de 5°C en de
relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van
het hout niet meer dan 18% bedragen.
VERWERKING
Ruim aanbrengen met een kwast en ca. 10 minuten
laten intrekken. Vervolgens het behandelde oppervlak
droog wrijven met een doek om de overtollige olie te
verwijderen.
RENDEMENT
ca. 6 m² per liter.
NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en
ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte,
het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij
het aanbrengen.
DROOGTIJD
bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog
: na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de
weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.
Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets
langzamer drogen.
VERDUNNING
De olie niet verdunnen. Product is gereed voor
gebruik.
REINIGING GEREEDSCHAPPEN
Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner
3210 of (aromaatvrije)terpentine.
NB: Reinigingsvloeistof opvangen en residu op de juiste
wijze afvoeren.

VERPAKKINGEN
In bussen van 750 ml.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zie etiket en productveiligheidsblad

ALGEMENE INFORMATIE
Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze
gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

