
 

 

IMPREGNATIEOLIE 
Referentie: 468 8800 00     Uitgave : februari 2011 

 

VOORSTELLING: 

Verzadiger mat voor binnen en buiten op basis van plantaardige oliën emulsie. 

Samenstelling: water, lijnzaad olie, tung olie, ricinus olie, mica, metaalzouten, anti-schimmel agent, 

UV bescherming, bio-afbreekbaar solvent (5%). 

 

TINTEN EN VERPAKKINGEN : 

Kleurloos – 1L, 3L of 20L 

 

Houttinten 

Kleurloos en hout-tinten. 

 

Felle, diepe of pastel (voor binnen) tinten: 

Kleurenpalet Natura 1000 tinten. 

 

CLASSIFICATIE : AFNOR NFT 36 005 

Er bestaat nog geen Afnor classificatie voor plantaardige oliën in water-emulsies . 

 

MILIEUKWALITEITEN: 

Hernieuwbare grondstoffen. 

Geen solvent afkomstig uit de petrochemie, geen co-solvent. 

Niet veresterd plantaardig bindmiddel (geen alkydehars). 

Plantaardige oliën die niet voor voeding gebruikt worden, en geen extra bos ontginning vereisen. 

 

VOORNAAMSTE KWALITEITEN: 

Niet filmvormend impregneringsproduct met groot doordringingsvermogen. 

Vocht- en schimmelwerend, micro-poreus. 

Pelt niet, schilfert niet. 

Onderhoud zonder schuren noch afbijten. 

Aanbrengen in twee lagen binnen de dag. 

Mat geolied houtaspect dat de natuurlijke elegantie van het hout benadrukt. 

 

AANGERADEN GEBRUIK: 

Bescherming en decoratie van wandbetimmering, vlonders, houten afsluitingen, hekken, 

tuinmeubilair, luiken, poorten,enz... 

Europees loof- of harsachtig hout, of exotisch degelijk bereid hout. 

 

GEBRUIKSVOORZORGEN: 

Het hout moet droog zijn (vochtigheidsgraad < 15%), niet vettig, zonder vroegere bescherming of 

vochtwerende behandeling. 

Niet aanbrengen in volle zon noch bij weer dat potentieel regenachtig is binnen de 24 u van het 

aanbrengen. 

Nieuw hardhout, vettig of autoclaaf behandeld, dient eerst een aantal maanden aan slechte 

weersomstandigheden blootgesteld te worden, opdat deze natuurlijke agressies de oorspronkelijke 



waterdichtheid van het hout zouden corrigeren. 

Indien nodig het hout “openen” door het te schuren met een middelgrote korrel om het indringen 

van de verzadiger te vergemakkelijken, zonder te polijsten, wat een omgekeerd effect zou hebben. 

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C. 

 

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT BIJ 20°C: 

Viscositeit Densiteit NFT 

30020 

Droog extract in 

gewicht 

Vlampunt 

1500- 2000 mPas 1018 30,00% Niet van toepassing 

 

BEWARING: 1 jaar in originele niet geopende verpakking (temperatuur > 5°C et < 30°C). 

 

HYGIENE EN VEILIGHEID: Fiche met veiligheidsvoorschriften op eenvoudige aanvraag. 
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EIGENSCHAPPEN DROGE FILM: 

Rendement 1ste verzadiging: 7 à 10m²/L/per laag volgens porositeit en aard van het hout. 

Rendement bij onderhoud: 9 à 13m²/L/per laag volgens porositeit en aard van het hout. 

Aspect: eens gedroogd doorschijnend mat (melkwit in de bus). 

 

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKKEN VOOR HET AANBRENGEN: (Volgens DTU 59.1) 

Kuisen, borstelen, ontstoffen van nieuw hout – Ontkorrelen, krabben, eventueel afbijten van oud 

hout. 

Ontvetten van zwetend hout met een groen solvent ( distillaat van citrusvruchten). 

Bij onderhoud, ontkorrelen, ontstoffen. 

Nabije oppervlakken die niet behandeld worden beschermen. 

 

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT: 

Het product goed mengen met een proper en aan het volume aangepast voorwerp voor en tijdens 

het aanbrengen. 

3 L:  paletmes 5 cm breed – Lengte 35/40 cm. 

20L: een elektrische roerstaaf met een turbine van 10/15 cm doormeter – Lage snelheid. 

AANBRENGMATERIAAL: 

Penseel, borstel, spalter, vod, pistool, HVLP, verfstation. 

VERDUNNING: WATER. 

Verdunner (WATER) HVLP Airless Penceel/spalte 

 

 

 

overbodig 

 

 

overbodig 

 

 

overbodig 

 

DROOGTIJD BIJ 20°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 65%: 

Stofvrij Droog zacht hout Droog hard hout Overschilderbaar 

 

30mn tot 1 uur 

1ste laag: 30mn 

2de laag: 1 uur 

3de laag: 2 uur 

(facultatief) 

1ste laag: 1 uur 

2de laag: 2 uur 

 

Van zodra de vorige 

laag droog is* 

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.



 

NB: de droogtijden staan in rechtstreeks verband met de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de 

ventilatie en de densiteit van het hout: 

De gegevens hierboven gelden voor 23°C en 65% relatieve vochtigheid en moeten verlengd 

worden in verhouding met slechtere weersomstandigheden. 

*Deze looptijd is gemakkelijk op te merken want het licht melkachtig uitzicht (welk normaal is) 

verdwijnt dan. 

 

RAADGEVINGEN VOOR HET AANBRENGEN: 

Na voorbereiding van de te behandelen oppervlakken (zie hierboven), het product goed mengen. 

De 1ste laag aanbrengen in de richting van de vezels al kruisend. Goed effen maken. 

Van zodra de 1ste laag droog is (het licht melkachtig aspect is verdwenen), de tweede laag 

aanbrengen. 

(Uitzonderlijk, op zeer absorberend hout, mag een derde laag aangebracht worden zoals de 

tweede). 

Overtollig niet opgenomen olie met een vod afwrijven of zorgvuldig met brede platte borstel effen 

maken om druipsporen en/of oppervlakkige glans te vermijden:  het product moet in het hout 

opgenomen zijn en niet erop. 

In geval van aanbreng met pistool of HVLP, gladstrijken met spalter om de penetratie van het 

product te bevorderen. 

 

ONDERHOUD: 

1 tot 3 maal per jaar, afhankelijk van houtsoort en klimaat. 

 

 

Verven, lazuren, harde oliën van nature         

   

 

 


