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PRODUCT
Een gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor ongelakte houten 
ondergronden. Meubelolie dringt diep in het hout waardoor het hout 
goed beschermd wordt en een fris en natuurlijk uiterlijk krijgt.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis : niet-vluchtige oliën 
Werkzaam bestanddeel : ca. 35% 
Soortelijk gewicht : ca. 0,8 g/cm³ 
Viscositeit : vloeibaar
Min. verwerkingstemperatuur : 10 °C 
Kleur  :  transparant licht bruin en 

transparant donker bruin
Geur : terpentine geur
Aantal componenten : 1
Vochtbestendigheid : matig 
Glansgraad : zijdeglans
Verbruik eerste laag : ca. 45 ml/m²
Droogtijd 1e laag : ca. 20 min
Droogtijd evt. 2e laag : ca. 30 min
Weersbestendig na : ca. 3 uur
Volledige doorharding na : ca. 24 uur
   
ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een 
houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben 
andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING
De Meubelolie is uitsluitend geschikt voor decoratieve toepassing 
en periodiek onderhoud van ongelakte meubelen, kasten, 
wanden, deuren e.d. De olie is geschikt voor zowel binnen- als 
buitentoepassingen.

VERWERKING
Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De Meubelolie 
met een pluisvrije doek inwrijven op het hout en met een droge doek 
uitwrijven. Houtsoorten met verschil in eigen kleur kunnen door 
gebruik van dit product ook anders opkleuren. Bij twijfelgevallen een 
proefstuk opzetten op een onopvallende plaats.
Gemorst product kan met terpentine verwijderd worden.
 
MILIEUASPECTEN
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten 
aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde 
informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT
Meubelolie is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar 
en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens 
vorstperiode is mogelijk. Resten en reinigingsmiddel dienen te 
worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor 
klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:
Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de 
houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:
 
Voorbeeld: BB1403001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code
 
VERPAKKING

verpakking artikelnummer verpakt per

flacon 250 ml donker 75934 6

flacon 250 ml licht 75924 6
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MEUBELOLIE

• Verkrijgbaar in licht en donker

• Zijdeglans 

• Alleen voor onbehandelde oppervlakken

• Voor binnen- en buitentoepassingen geschikt

• 24 maanden houdbaar


