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BIOFA 2052

WERKPLANKOLIE
EIGENSCHAPPEN
Werkplankolie is een natuurlijke olie zonder
oplosmiddellen en met een goede weerstand tegen
wijnvlekken, koffievlekken, vruchtensappen en
anderen (DIN 68 681 T 1B) ; eveneens geschikt
voor speelgoed (EN 71,3). Dringt diep in het hout,
anti-statisch. Doet de structuur en de natuurlijke tint
van het hout heropleven. Satijnglanzende
afwerking, microporeus en waterafstotend.

5. onderhoud van de behandelde
oppervlakken

SAMENSTELLING
Lijnolie, houtolie, ricinusolie, colofoniumharsester,
microwas, zinkoxide, cobaltoctoaat-, zirconium- en
mangaansiccatieven, butanoonoxime (antivelvorming).

DROOGTIJD
Droog na 12 à 24 uur (18 - 22°C / 50-55%
vochtigheidsgraad). Een optimale weerstand en
volledige uitharding wordt bekomen na 7 dagen.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor houten werkplanken in keuken en badkamer.
Zowel grondering als afwerking.

TOEPASSING
1. voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond dient droog te zijn ( vochtigheidsgraad minder dan 14%), schoon en ontdaan
van alle vetvlekken. De temperatuur mag niet lager
zijn dan 16°C (lagere temperaturen veroorzaakt
problemen bij het drogen). Een laatste schuurbeurt
met korrel 240.

2. grondlaag
Product klaar voor gebruik. Breng een overvloedige
laag olie aan met borstel, doek of rol. Herverdeel de
olie na 20 à 30 minuten op plaatsen waar de olie
reeds in het hout ingedrongen is. Verwijder het
teveel en polier met een doek of een viltschijf (witte
viltschijf en orbitale schuurmachine).

3. afwerking
Breng de volgende dag een fijne laag olie aan met
een doek en handel zoals bij de grondlaag.
Afhankelijk van de poreusheid van het hout dient
met daags nadien een derde laag aan te brengen.
Een voorafgaandelijke test is aangewezen.
Vermijd een teveel aan olie aan het oppervlak
(glans!)

Belangrijk: tijdens het toepassen en het
drogen, de lokalen goed verluchten en
ventileren.
4. schoonmaak van het materiaal
Reinigen met Napona BIOFA 2090 (aangelengd) of
met Verdunner BIOFA 0500.

Gebruik voor het dagelijks onderhoud van de
werkplank de zeep NACASA BIOFA 4010. Voor het
heropfrissen van het hout: eerst reinigen, eenmaal
opgedroogt, handel zoals beschreven onder
nummer 1.
Voor werkplanken die sterk belast worden, olie
maandelijks.

VERBRUIK / RENDEMENT
Verbruik : 10 à 20ml/m², rendement tot 50 m²/liter
afhankelijk van de poreusheid van het hout.

BEWARING
Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat
mogelijks ontstaat bij reeds geopende
verpakkingen.
Sluit de verpakking hermetisch.
VERPAKKING
250ml in glazen flesjes,
750 ml, 2,5L in metalen blikken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Verwijderd houden van elke warmtebron.
Gedrenkte doeken laten drogen, verwijderd
van elke warmtebron (gevaar voor
zelfontbranding), of ophangen na gedrenkt te
hebben in water.
Ook natuurlijke
producten dienen buiten het bereik van
kinderen te worden gehouden.
Er kan
zich aanvankelijk even een typische geur
verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik
van natuurlijke grondstoffen.
Een contact met het product kan een
allergische reactie veroorzaken. Schadelijk
voor waterorganismen.
RECYCLAGE
Overschotten niet in de riolering gieten: laten
opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen
gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het
huisvuil.
Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde
resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De
raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen.Elke
toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken
van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op
onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische
evoluties, is ons clienteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen
door een recente editie.
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