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Sneldrogende bescherming voor elk
houten oppervlak
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®

Zeer duurzaam, voor gemiddeld tot zeerdruk bezochte gebieden

Bestendig tegen morsen van vloeistoffen

Snelle uitharding

Gunstig verbruik

Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap



TIMBEREX® HARD WAX OIL
OMSCHRIJVING
Timberex Hard Wax Oil is gebaseerd op een mengsel van natuurlijke oliën en wassoorten van
planten als lijnzaad en soja en onschadelijke geurloze oplosmiddelen. Carnaubawaswordt
gebruikt om het drogen van de olie te versnellen en zorgt voor een prachtige afwerking.
De oliën dringen diep in het houtoppervlak door, beschermen het van binnenuit enhouden
het gezond en elastisch. De harde was beschermt het oppervlak waardoor het hout slijtvast,
antislip en gemakkelijk te onderhouden wordt. Timberex Hard Wax Oil wordt een permanent
onderdeel van het hout en hoeft niet geschuurd te worden bij herstel.
Timberex Hard Wax Oil is milieuvriendelijk, microporeus, waterafstotend en vuil- en
slijtbestendig. Scheurt, bladdert en schilfert niet. Bestand tegen wijn, bier, koffie, thee,
fruitsappen en koolzuurhoudende dranken. Gecertificeerd volgens EN 71-3
(Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK
Deze olie is verkrijgbaar in een zijdeglans en matte afwerking en kan worden gebruikt voor
vloeren, werkbladen en meubilair. De producten zijn gemakkelijk aan te brengen zonder
speciaal gereedschap en drogen snel. Binnen enkele uren kunt u gebruikmaken van de
behandelde oppervlakken. TIMBEREX® Hard Wax Oil kan worden gebruikt voor onderhoud,
reparaties en renovatie.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  0.9
Glansgraad:  Mat, Zijdeglans

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Overschilderbaar:  3 uur
Volledig uitgehard:  7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
15 - 20 m² per liter (Basis behandeling)
> 50 m² per liter (Onderhoud)

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De vloer moet vrij zijn van alle barrières die penetratie van de olie kunnen belemmeren.
Schuur het oppervlak ten minste tweemaal, beginnend met grof schuurpapier. Gebruik
schuurpapier met een korrel van maximaal 120 voor de laatste afwerking voorafgaand aan
het aanbrengen van de olie. Gebruik in geval van gekleurde olie schuurpapier met een korrel
van maximaal 100 voor deze laatste voorbereidende afwerking. Stofzuig de vloer, neem het
hele oppervlak af met een vochtige doek en laat de vloer vervolgens drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Omdat dit product zo snel uithardt, kan het aanbrengen in één dag voltooid zijn. U kunt het
beste eerst een klein stukje uitproberen. Roer het product goed door voor en tijdens gebruik
om de carnaubawas goed verdeeld te houden.

1. Breng de eerste laag TIMBEREX® Hard Wax Oil aan met een kwast, verfpad of roller.
Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
2. Breng na 3 uur een tweede laag aan. Max. 2 lagen aanbrengen. De olie mag niet drogen
voordat u de volgende laag aanbrengt.
3. Verwijder na ca. 15 minuten ALLE niet-geabsorbeerde TIMBEREX® Hard-Wax Oil direct
met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn
in een emmer met water. Zie ‘VEILIGHEID’ voor meer informatie.
4. Als het oppervlak na een nacht drogen weer droog is, is het belangrijk om de vloer
nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad. Zo wordt eventuele overtollige
olie die uit het hout is gesijpeld verwijderd en ontstaat de gewenste matte- of
zijdeglansafwerking. (afhankelijk van gekozen product).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Timberex Hard Wax Oil moet gedurende acht uur voor gebruik opgeslagen worden bij 20 -

30 °C. Zorg ervoor dat de olie voor en tijdens gebruik wordt geroerd.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Gebruik een mild oplosmiddel, terpentine, enz.

OPMERKINGEN
REINIGEN: U kunt het beste alle met olie behandelde oppervlakken reinigen met Timberex
Bio-C reiniger.Deze reiniger is pH-neutraal en laat geen grijze film achter op het oppervlak.
Gebruik het juiste mengsel en een vochtige doek voor periodieke schoonmaak. Vuistregel: Het
oppervlak moet binnen 5 - 10 minuten droog zijn, anders hebt u te veelwater gebruikt.

ONDERHOUD: Gebruik Timberex Hard Wax Oil om geregeld het oppervlak te verjongen.
Hierdoor wordt ook geleidelijk aan meer weerstand opgebouwd tegen slijtage, waardoor u niet
meeropnieuw hoeft te schuren en aan te brengen.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinig de
vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste
vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er
aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze
gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en TIMBEREX®
onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC readymix:  < 275 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 

Dit product is niet schadelijk of gevaarlijk bij inademen.
Zorg voor goede ventilatie wanneer u de olie gebruikt.
Op alle productetiketten wordt algemene
veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com
zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten
beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de
werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van
de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie
hebben opgenomen, moeten in een emmer met water
worden bewaard om te voorkomen dat er spontane
ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De
inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5 en 35°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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