
 

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing is een niet-bindend advies. Ze zijn gebaseerd op onze 
ervaringen en de huidige stand van kennis met betrekking tot praktisch gebruik. Deze aanbevelingen ontslaan de gebruiker 
echter niet van de verplichting om te testen op geschiktheid van het product voor het beoogde doel en de toepassing zelf. 
Deze verklaring vervangt alle vorige versies. Laatste update:29-01-2018 

 

OLI-NATURA Scandic-Oil 

Neutrale water-olie combinatie voor een onzichtbare behandeling voor vloeren, trappen en meubilair vervaardigd uit 
hout. Enkel voor binnen gebruik. 

 

De oplosmiddelvrije OLI-NATURA Scandic-Oil zorgt voor een onzichtbare basisbehandeling van eiken en lichte houtsoorten 
zoals lariks, dennen of esdoorn. Het geeft houten oppervlakken een neutrale en onbehandelde uitstraling met een maximale 
bescherming. Twee olielagen zorgen voor een water- en vuilafstotend oppervlak en is tevens gemakkelijk te onderhouden. 
De Scandic-Oil is bijzonder milieuvriendelijk, gemakkelijk aan te brengen en heeft een aangename geur.  

 
Eigenschappen en testnormen: 

•Giscode Ö10 + 

•EU- Decopaint richtlijn 

•laag-emissie; gecertificeerd bouwproduct volgens DIBt-normen (in test) 

•DIN 71-3 (veiligheid van speelgoed) 

•DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig) 

•VOC-vrij en vrij van formaldehyde, kobalt en oxim. Het uitgeharde materiaal is veilig voor mens, dier en plant. 

 

Productomschrijving: Raw wood effect / onbehandeld effect (A 04356) 

Verpakkingen: 5, 1 liter(s) 

Samenstelling: natuurlijke hernieuwbare grondstoffen, gemodificeerde lijnolie geëmulgeerd in water, lood en kobaltvrije 
drogers, silica, gemicroniseerde wassen, titaandioxide. 

Houdbaarheid: circa 18 maanden in originele en gesloten verpakking. Droog, donker en vorstvrij bewaren (onder de +30°C / 
boven +5°C). 

Voor het etiket en bijbehorend veiligheidsblad verwijzen we u graag naar www.olilacke.de 

Verbruik: 2 lagen | 60-80 gram per m² per laag (12-15 m²/per liter) afhankelijk van de zuigkracht van het type hout. 

Tools: Microfase roller, olieborstel en licht blauwe (Scandic-Oil) pad. 

 

Toepassing: 

• Optimale verwerkingscondities zijn: + 20 °C omgevingstemperatuur en 50% relatieve vochtigheid in de ruimte. 

• Materiaal op kamertemperatuur aanbrengen en goed schudden voor gebruik! 

• Te gebruiken op lichte houtsoorten, niet op donkere of exotische houtsoorten. 

• Maak vooraf een proefstukje. 

• Verwijder overtollige olie van het oppervlak om plasvorming te voorkomen. 

• Oxidatief drogen: zorg voor open ramen tijdens en na het aanbrengen voor een optimale luchtcirculatie.  

 

Voorbereidingen: 

• Schuur tot het schone hout , eindig met korrel 120-150. Voor meubilair eindigt u met korrel 150-240.  

• Het oppervlak dient droog, schoon, vrij van olie, vetvrij en stofvrij te zijn voordat er Scandic-Oil aangebracht kan worden. 

 

Handleiding: 

1) Verpakking krachtig schudden. Breng de olie in kleine oppervlakken tegelijk aan (5-10m²) per keer, gebruik hiervoor een 
microfase roller of een olieborstel. 

2) Circa 10 minuten na aanbrengen dient de Scandic-Oil ingewreven te worden met de lichtblauwe vloerpad, dit kan 
handmatig of machinaal tot er een mat resultaat behaalt is. 

3) Verwijder overtollige olie met een katoenen doek. 

4) Na een droogtijd van twee uur dient de applicatie herhaald te worden (stap 1 tot 3). 

 

Droging: 

• Na één uur droogtijd is het oppervlak stof droog, na vier uur droogtijd is het oppervlak voorzichtig begaanbaar en na circa 
vijf dagen is de Scandic-Oil volledig uitgehard. Droogtijden zijn afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur 
in de ruimte. 

 

Onderhoud: 

Voor periodiek reinigen kan de OLI-NATURA houtzeep of de Oliefris Combireiniger® gebruikt worden. Voor periodiek 
onderhoud wordt de OLI-NATURA WOOD refresher gebruikt. 

 

 


