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GEBRUIKSAANWIJZING

Wood Oil
Parket

Impregneerolie
op basis van houtolie
Huile d’imprégnation
à base d’huile de bois

WOOD OIL

Imprägnierungsöl
auf Basis Holzöl

0,75 L

2,2 5 L
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Volg onderstaande stappen om het beste resultaat te bekomen. Belangrijk:
lees de technische fiche alvorens gebruik.

Stap 1 - Condities
Het is aangeraden om de olie aan te brengen bij een hout- en kamertemperatuur van 13 tot 25 °C. De relatieve luchtvochtigheid van de kamer moet
tussen de 30 en 60 % liggen (WTCB). Het is zeer belangrijk om het hout te
laten acclimatiseren aan dezelfde temperatuur als in dewelke het afgewerkt
zal worden. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is en vermijd sterke
luchtstromen.
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Stap 2 - Gereedschap
1. Witte katoenen doeken HWZ-073
2. Witte pads HWZ-0122
3. Een boenmachine
4. Een emmer HWZ-90814 met water

Stap 3 - Voorbereiding van het parket
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Op nieuw parket/hout: altijd testen om zeker te zijn dat, in geval van voorbehandelde vloeren, de vloer niet behandeld werd met een fijne laag witte
waas, aangezien dit problemen kan veroorzaken bij het afwerken met een
olie. Op onbehandeld hout volstaat licht schuren met korrel P150.
Op oud parket/hout: schuur de vloer blank met 3 soorten schuurpapier: (1)
P16-40 (2) P60-80 en (3) P100-150. Test eerst op een klein stukje alvorens de
volledige oppervlakte af te werken.
Opmerking: er kunnen kleurverschillen ontstaan bij gebruik van andere
chemische producten om hout te verouderen (zoals bijvoorbeeld oranje tinten enz.). Geen natriumhydroxide of kaliumhydroxide gebruiken aangezien
de chemische beits verdwijnt met het licht.
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Stap
- Toepassing / Algemeen
Stap 44.1- Voorbereiding
van het product

1. De pot goed schudden
en roeren voor gebruik.

2. Een kleine hoeveelheid PU-XXXX in een
witte pad HWZ-0122
gieten.

3. Breng de PU-XXXX aan
met een boenmachine.

4. Laat de olie impregneren.
10 minuten

5. Veeg de overtollige olie
af met een witte katoenen
doek HWZ-073.

5. Dompel de witte
katoenen doeken en pads
onmiddellijk na gebruik
onder in water.
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Stap 4.2 - Manuele toepassing / Specificaties
1. Breng een laag WOOD OIL met een doek of een boenmachine aan. Werk
in delen van 20 à 30 cm (breedte) en 80 cm (lengte). De impregnatietijd mag
tot maximum 10 minuten bedragen (nadien wordt de olie té dik). 2. Na deze
impregnatietijd, moet alle olie die zich nog op het hout bevindt zorgvuldig
afgeveegd worden. Te hoge temperaturen en de warmte van zonnestralen
versnellen het verdampingsproces van de solvent, wat negatieve gevolgen
met zich kan meebrengen. 3. Breng, na een droging van minimum 12 uren,
een tweede laag WOOD OIL PU-0900 transparant op een gelijkaardige manier aan. 4. Laat nog gedurende minimum 12 uren uitharden. Na ongeveer 1
week is de olie volledig uitgehard.
In 90 % van de gevallen is het behandelde hout na 2 behandelingen verzadigd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de olie niet voldoende
geïmpregneerd is (extreem droog hout, vloerverwarming, oud of zeer poreus
hout, ...). Men kan dit gemakkelijk vaststellen door naar de absorptie van de
olie door het hout te kijken. Als de olie tijdens het uitvoeren van de werken
geïmpregneerd is, wordt het aangeraden om meerdere lagen aan te brengen totdat het hout z’n verzadigingspunt bereikt heeft.
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Stap 4.3 - Mechanische toepassing / Specificaties
1. Giet een bepaalde hoeveelheid olie in het midden van de pad die je onmiddellijk kunt bedekken met een boenmachine voor parket. Breng de olie
gelijkmatig aan met een witte pad. Giet regelmatig nieuwe olie in het midden
van de pad. Egaliseer voldoende om een egaal effect te bekomen (zo vermijdt men ook blinkende plekken). Dankzij de sterke wrijving -die bij deze
procedure plaatstvindt- onstaat er warmte die ervoor zorgt dat de olie nog
beter in het hout gaat impregneren. 2. Blijf egaliseren tot het hout overal
volledig verzadigd is. 3. Wanneer de olie niet meer impregneert zullen er
restjes in de diepe nerven tussen de planken achterblijven die men manueel moet afvegen met behulp van een katoenen doek. Voor gekleurde oliën
raden we een tweede laag met WOOD OIL PU-0900 transparant aan. 4. De
eerste laag moet men minstens 12 uren laten drogen alvorens de tweede
laag aan te brengen. Na 24 uren drogen kan men de vloer voorzichtig betreden. Na één week is de olie volledig uitgehard.
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Pas op! Gevaar voor zelfontbranding. Parketoliën kunnen in bepaalde
omstandigheden spontaan zelfontbranden. Bewaar de met olie
geïmpregneerde doeken apart en dompel ze onmiddellijk na gebruik
onder in water. Doe deze nadien in een gepaste container.
Opmerking: voor een nog sterkere weerstand kan een laag HARDWAX (AD90952) aangebracht worden.
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Stap 5 - Uitharding
Onder normale omstandigheden (zie Stap 1), zal het parket stofdroog zijn
na ± 12 uren. Lage temperaturen, een lage luchtvochtigheid en overmatige applicatie kunnen de droogtijd van het product nadelig beïnvloeden.
De maximale hardheid van het product wordt na ± 7 dagen bereikt. Vermijd
luchtstromen om de droging te versnellen.

Disclaimer:
Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit
informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren.
De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter
op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches kan
op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet
aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. Geen
enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie.
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