
 
 

NATUURLIJKE HARDE OLIE (satijn of mat) 
Binnen 

 

Referentie: 169 8800 30 Satijn – 169 8800 10 Mat          Uitgave: juli 2010. 

 

VOORSTELLING : 

Gesatineerde of matte harde olie op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen 

(lijnzaadolie, houtolie, natuurlijk dennenhars, carnaubawas, sinaasappeldistillaat, loodvrij 

droogmiddelen). 

 

TINTEN EN VERPAKKINGEN : kleurloos -  1 liter en 3 liter. 

CLASSIFICATIE : AFNOR NFT 36 005 – Familie 1 – Klasse 2a. 

 

MILEUKWALITEITEN  (Laboratoires Natura): 

Geen solventen afkomstig uit de petrochemie (plantaardige solventen), geen co-solventen. 

Bevat geen van aardolie afgeleid product. Solvent bekomen door koude persing van 

sinaasappelschillen. 

 

VOORNAAMSTE KWALITEITEN : 

Bescherming en decoratie binnen. 

Impregnatie- en vochtwerend afwerkingproduct – Primer vóór lazuur op looistofhoudend 

hout. 

Verhoogde bescherming tegen vlekken van bloot hout en van lazuren en Tassili-verven. 

Onderlijnt en laat de nerven in het hout uitkomen, - In mat beschermt het, terwijl het voor 

het oog onzichtbaar blijft. 

 

AANBEVOLEN GEBRUIKEN : 

Bescherming en decoratie van houtwerk ( plankenvloer, lijstwerk, meubelen, enz.), kurk en 

minerale poreuze ondergronden binnen (natuursteen, briket, enz...). 

Versterkte bescherming van lazuren en Tassili-verven die onderhevig zijn aan agressies of aan 

veelvuldige reinigingen (keuken, badkamer, lijstwerk). 

 

NIET GEBRUIKEN : 

Op condenserende of vochtige ondergronden – Op tegels vooraleer de reactie van de 

voegproducten  getest  te hebben. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN BIJ 20°C : 

 

Viscositeit Densiteit NFT 

30020 

Droge stof 

gehalte in Vol 

Droge stof 

gehalte in gewicht 

Vlampunt 

15 seconden 

(beker Afnor4) 

0,88 satijn/      

0,90 mat 

30% satijn/ 

34% mat 

33,5% satijn 

36% mat 

> 23°C < 55°C 

 



BEWARING : 2 jaar in ongeopende originele verpakking (temperatuur >5°C en <30°C). 

HYGIENE EN VEILIGHEID : Opgelet! Risico van SPONTANE  ONTVLAMMING: dompel het 

gereedschap (penselen, doeken, enz.) in het water na gebruik, laat ze niet in contact met 

licht ontvlambare materialen. 

 

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE FILM : 

Rendement :  12 à 18m²/L volgens poreusheid van de ondergrond  Verbruik: 80 

à 55ml/m² 

Aanbevolen dikte /laag: 15 à 25 microns droog. 

 

Hechting Hardheid Wasbaarheid Soepelheid Glans 

Uitstekend Goed Goed Goed Satijn: 10% bij 60° 

op hout, 20% bij 

60° op verf/ Mat: 

4% bij 60°  op 

hout. 

 

Na 7 dagen droogtijd bij 23°C – Vochtigheidsgraad 65%. 

 

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKKEN VOOR LAZUREN : (Volgens DTU 59.1) 

Afwassen, stofvrij maken, eventueel ontvetten van zwetend houtwerk met behulp van een 

groen solvent. 

 

PRODUCTVOORBEREIDING: 

Monocomponent – Het product goed mengen met een proper en aan het volume aangepast 

voorwerp. 

 

AANBRENGMATERIAAL: 

Lazuurborstel, spalter, kwast, lakrol, verfspuitmachine. 

 

VERDUNNING: in principe niet nodig, anders citrusdistillaat. 

 

DROOGTIJD BIJ 20°C: 12 tot 24u – Overschilderbaar, schuurbaar: 24u (op den). 

 

AANBEVELINGEN BIJ DE UITVOERING: 

Breng de 1ste laag aan en strijk de olie die niet geabsorbeerd is goed glad (op knoesten bij 

voorbeeld). 

Voor het geval deze 1ste laag de losse vezels in het hout doet recht komen, een lichte 

schuurbeurt geven (zeer fijn schuurpapier) na minstens 24u droging en dan  zorgvuldig 

stofvrij maken. 

Een 2de laag aanbrengen voor de weerstand aan vervuiling te optimaliseren of voor een 

hogere glans. 

NB: op ruwe ondergronden en op verven, wordt de oorspronkelijke tint dieper, feller.  Doe 

een test op een verborgen plek om deze verandering te keuren. 

Vermijd de aanbreng op een witte ondergrond. 

 

De matte harde olie moet heel zorgvuldig opgeroerd en zeker niet in te dikke lagen 

aangebracht worden. (risico op bleke vlekken) 

 


