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ONZICHTBARE BESCHERMING   

 De Scandinavische inrichtingsstijl is een van de meest populaire woontrends in 2018. Hij heeft een bijna 
verfrissende lichtheid en gaat niet onopvallend voorbij. De Scandinavische leefwereld is minimalistisch, licht en 
verruimend. Licht hout is niet alleen op de vloer terug te vinden, maar ook in stijl op de trap en het meubilair. Er wordt 
veel nadruk gelegd op eerlijk omgaan met natuurlijke materialen. Hout kan hout blijven en moet aanvoelen zoals het 
eruit ziet: puur en natuurlijk! Geïnspireerd door de Scandinavische stijl, onze nieuwe afwerking op basis van ruw en 
onbehandeld hout (‘Raw Wood effect‘) »OLI-NATURA Scandic-Oil«.Het combineert een natuurlijke uitstraling met 
oppervlaktebescherming op een unieke manier en geeft een uitstraling van onbehandeld hout. „Met ‚OLI-NATURA 
Scandic-Oil‘ hebben we bewust een gekozen omdat het massief hout en goed vakmanschap op een harmonieuze manier 
combineert, ‚zegt Götz Schubert, managing director van Oli Lacke. »Het is ontworpen voor mensen die graag >puur hout 
voelen <en een gezonde levensstijl hebben.«

 INVISIBLE PROTECTION: Scandinavian-style interior design is one of the most popular design trends of 
2018. It offers a discreet, refreshing lightness. This design embraces a clean and uncluttered look. Light wood is laid not 
only on the floor, but is also used to make stairs and furniture cosy. Major value is placed on an honest approach with 
natural materials. Wood can remain wood and should feel as it looks: pure and natural! Our new water-based oil with 
raw wood effect, „OLI-NATURA-Scandic Oil“ is inspired by the Scandinavian style. It combines natural appearance with 
surface protection in a unique way and leaves wood appearing untreated and freshly sanded. With ‚OLI-NATURA Scandic-
Oil‘, we deliberately chose an oil over a varnish because it harmoniously combines solid wood and good craftsmanship. It 
has been developed for people who like the ‚pure wood‘ feeling and want to have a healthy living space.

Lichte houtsoorten zoals sparren, 
dennen of eiken zien we in 
huidig trendy Interieurontwerp 
als in de Scandinavische stijl. De 
Scandinavische stijl komt volledig 
tot zijn recht wanneer genoemde 
houtsoorten ‚onzichtbaar‘ zijn 
geolied en het hout zijn natuurlijke 
uiting als onbehandeld behoud. 
De nieuwe „OLI NATURA 
Scandic-Oil“ volgt de trend en 
maakt het verschil door volledig 
oplosmiddelvrij te zijn! 

Light woods such as spruce, 
pine, or oak are preferred in 
Scandinavian-style interior design. 
The Nordic design comes into its 
own when the surface is ‚invisibly‘ 
oiled and the wood looks natural 
and untreated. The new „OLI-
NATURA Scandic-Oil“ natural 
wood effect follows this trend.



OLI-NATURA Scandic-Oil 

OP WATER EN OLIE GEBASEERDE NEUTRALE 
AFWERKING VOOR HET BEHOUD VAN DE 
ONBEHANDELDE (RAW WOOD) UITSTRALING 
VAN HOUTEN VLOEREN / PARKET, TRAPPEN EN 
MEUBELS. GESCHIKT VOOR BINNEN GEBRUIK.

•  100% Oplosmiddelvrije parket olie voor behoud van een 
onbehandelde look, op basis van natuurlijke oliën geëmulgeerd 
in water

• Als absolute bescherming van onbehandeld licht hardhout, 
zachthout en eiken.

• Voor houten vloeren, trappen en meubulair en overige houten 
oppervlakken binnenshuis.

• Bijzondere natuurlijke uitstraling met behoud van onbehan-
delde hout.

• Het oppervlak wordt beschermd door water- en vuilafstotend 
te zijn en is tevens eenvoudig schoon te maken.

• Gemakkelijk aan te brengen met een roller of olieborstel, mild 
van geur. 

• Bewezen door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt), 
voldoet aan DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed), DIN 
53160 (bestand tegen speeksel en transpiratie), VOC-vrij en 
vrij van formaldehyde, kobalt en oximen.

• Verkrijgbaar in 1 L. en 5 L. verpakkingen

NEUTRAL WATER-OIL-COMBINATION FOR AN 
INVISIBLE TREATMENT OF FLOORS, STAIRS AND 
FURNITURE MADE OF WOOD. FOR INTERIOR WITH 
NORMAL USE.

• 100% solvent-free raw wood effect oil based on natural oils 
emulsified in water

• For the protection of untreated or freshly sanded light 
hardwoods, softwoods and oak

• For wooden floors, steps and furniture surfaces in the living 
area

• Particularly natural appearance, makes the wood look like 
untreated and freshly sanded. 

• The surface is protected by being water and dirt repellent, 
easy to clean and to repair

• 2 coats of 60-80 g/m² each - 1 litre is sufficient for 12-15 sqm 
per coat (depending on the type of wood) 

• Easy to roll or brush, mild odor 
• Proved by the German Institute for Structural Engineering 

(DIBt), complies with DIN EN 71-3 (safety of toys), DIN 
53160 (resistant to saliva and perspiration), VOC-
Free and free of formaldehyde, cobalt and oxime

• Packing: 5, 1 liter(s)  

JUST SCAN



NATUURLIJK ÉN MILIEUVRIENDELIJK

  Het nieuwe ‘Raw Wood Effect olie’ voor een milieuvriendelijke beschermende behandeling van lichte 
houtsoorten wordt gekenmerkt door een bijzonder natuurlijke uitstraling. Of het nu gaat om meubels, trappen of hal, eiken, 
grenen of vuren. Het geeft het hout een onbehandelde uitstraling. Een innovatieve combinatie van plantaardige oliën in 
waterige emulsie voorkomt dat het hout korreliger wordt en verzekert de hoogste kwaliteit en levensduur. Het hout ziet er 
ongelooflijk natuurlijk uit! Het fluwelen matte oppervlak zorgt voor een heel speciaal gevoel met een speciale charme. Het 
is robuust en beschermd tegen water en vuil. Of het nu een kinderkamer, slaapkamer of woonkamer is - de „OLI-NATURA 
Scandic-Oil“ is thuis in alle leefruimtes. Het bevat geen oplosmiddelen en is daarom bijzonder milieuvriendelijk. De 
Scandic-Oil kan eenvoudig handmatig of mechanisch worden verwerkt. De snelle droging zorgt er voor de twee olielagen 
binnen een dag aangebracht kunne worden. 

 NATURALLY  ENVIRONMENTALLY  FRIENDLY: The new oil with raw wood effect for the environmentally-
friendly protective treatment of light woods is characterised by a particularly natural look and feel. No matter whether 
on furniture, stairs or hallway, whether oak, pine or spruce. It makes the surface appear like raw wood. An innovative 
combination of vegetable oils in aqueous emulsion prevents the wood becoming grainier and ensures the highest quality 
and longevity. The wood looks amazingly natural, the oil providing the surface with elegance and understatement of a pure 
nature. The velvet matte surface creates a unique feel of its own with a special charm. It is robust as well as protected by 
being water and dirt repellent. Whether in children‘s rooms, bedrooms or living rooms - the „OLI-NATURA Scandic-Oil“ 
is at home in all living areas. It does not contain any solvents and is therefore particularly environmentally-friendly. It can 
be applied easily and mechanically with two coats and dries quickly, so that a surface treatment is possible within one day. 
It does not tear, peel or flake as well as being just as easy to clean as to repair. 



EEN GEZONDE LEEFOMGEVING

 »OLI-NATURA Scandic-Oil« maakt gebruik van onschadelijke grondstoffen zoals plantaardige oliën, die 
worden verfijnd in een complex proces, hierdoor brengt het design en gezondheidsbewust leven dichter bij elkaar. Het 
is oplosmiddelvrij en wordt geproduceerd zonder kobalt-bevattende verbindingen en oximen hierdoor is de hydro- olie 
zeer mild en creëert deze dampdoorlatende oppervlakken voor een optimaal binnenklimaat. De gedroogde afwerking is 
onschadelijk voor mens, dier en plant, komt overeen met DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed) en DIN 53160 (speeksel 
en transpiratie) en is gecertificeerd door het bouwproduct van het Duitse instituut voor de bouw (DIBt). Dankzij de 
intelligente formulering neigen door olie doordrenkte materialen als doeken, borstels en rollers niet zelf te ontbranden in 
tegenstelling tot andere oliën.

 HEALTHIER LIVING SPACES: „OLI-NATURA Scandic-Oil“ harmonises design and health concerns for 
everyday living. It uses harmless raw materials such as vegetable oils, which are purified in a complex process. It is solvent-
free and is produced without cobalt-containing compounds and oximes. In addition, the hydro-oil has a very mild odour 
and produces vapour-permeable surfaces, which create optimal conditions for an excellent ambience. As the wood can 
continue to breathe, it can absorb moisture and release it again. In addition, the dried coating is harmless to humans, 
animals and plants, corresponds to DIN EN 71-3 (safety of toys) as well as DIN 53160 (resistance to saliva and perspiration) 
and is a construction product certified by the German Institute of Construction (DIBt) . Thanks to the intelligent formula, 
the oil-soaked rags, pads or brush do not have a tendency to self-ignite.



EENVOUDIG TE VERWERKEN

 De nieuwe »OLI-NATURA Scandic-Oil« Eenvoudig te verwerken en overal in huis te gebruiken op onbehandeld, 
nieuw of geschuurd hout. Met slechts twee lagen krijgt u een duurzame oppervlaktebescherming die de oorspronkelijke 
houtkleur behoudt. Het wordt aangebracht met ca. 60-80 g / m² per laag op het gepolijst en schoon houten oppervlak 
met een microfase roller of een olieborstel. Na circa 10 minuten de olie aan te laten aandrogen wordt de olie in het hout 
gemasseerd met een lichtblauwe vloerpad, dit kan handmatig of met een polijstmachine/éénschijfs boenmachine totdat het 
oppervlak gelijkmatig mat is. De natte olie die achterblijft op het oppervlak wordt eenvoudig verwijderd met een pluisvrije 
katoenen doek. Na slechts twee uur kan dit proces worden herhaald, zodat een basisbehandeling binnen een dag mogelijk 
is. Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in  de ruimte is het oppervlak na een uur stof droog, 
voorzichtig beloopbaar na twee uur en volledig uitgehard na vijf dagen. Minimaal 10 dagen niet belasten met water. 

 EASY IN APPLICATION: The new „OLI-NATURA Scandic-Oil“ is easy to handle and can be used anywhere 
in the living space on untreated, new or sanded wood. With only two coats, you can achieve a durable surface protection, 
which maintains the original wood colour shade. It is applied with approx. 60-80 g / m² per coat to the finely sanded and 
clean wooden surface with a roller, an oil applicator or a brush. After about ten to twenty minutes following application, the 
application is massaged into the wood with a white pad by hand or with a buffing machine in the wet phase, until the surface 
appears evenly matt. The wet oil remaining on the surface is simply removed with a lint-free cloth. After only two hours, this 
process can be repeated so that a basic treatment is possible within one day. Depending on the humidity and temperature, 
the surface is dust-dry after one hour, can be walked on cautiously after two hours and fully cured after three to five days. 

VERGELEKEN KLEUR EFFECT OP EIKEN HOUT

 

De OLI-NATURA Scandic-Oil (1) is voor hen 
die op zoek zijn naar een vrijwel onzichtbare 
beschermende behandeling van het hout. De 
natuurlijke kleur van onbehandeld eiken hout blijft 
na aanbrengen behouden. De OLI-NATURA hard 
wax olie (2) geeft het hout een warme uitstraling 
en een diepe natuurlijke kleur. Voor een krachtige 
en rustieke uitstraling is de OLI-NATURA Project 
Oil of de OLI-NATURA HS (3) als één of twee 
componenten olie een beste keuze. 

   

COLOR EFFECT ON OAK COMPARED: The 
(1) „OLI-NATURA Scandic-Oil“ is for those who 
are looking for an almost „invisible“ protective 
treatment. The natural color of the oak is very 
authentic. The (2) »OLI-NATURA hard wax oil« 
gives the wood a distreetly deeper colour. If you 
prefer a more expressive and rustic texture, it‘s 
best to choose the (3) OLI-NATURA Project Oil or 
the OLI-NATURA HS 1c/2c Professional Oil.

1) Scandic-Oil  

2) Hartwachsöl 3) Projektöl

2h



BESCHERMING EN ONDERHOUD HAND IN HAND
 
 Een met »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandeld houten oppervlak voelt aangenaam en ziet er tevens fantastisch 
uit. Om wat mooi is lang mooi te houden is het raadzaam de vloer, trappen of meubels te behandelen en op te frissen 
met een speciaal houtverzorgingsproduct. Een verzorgconcept zorgt voor een lange levensduur en de duurzaamheid van 
het oppervlak. Regelmatige hydratatie met »OLI-NATURA houtzeep« zorgt voor een snelle reiniging. Met »OLI-NATURA 
houtopfrisser« kan het hout steeds opnieuw worden gevoed. Het beschermende effect zorgt voor een waterafstotend 
oppervlak zonder de kleur van het hout te veranderen. Bovendien creëert het een antistatisch oppervlak, zodat er weinig 
stof wordt aangetrokken. Versleten oppervlakken op vloeren of trappen behandeld met „OLI-NATURA Scandic-Oil“ kunnen 
gedeeltelijk worden geschuurd en opnieuw worden geolied zonder dat het hele oppervlak opnieuw behandeld hoeft te worden. 
De „OLI-NATURA houtopfrisser“ is geurloos en oplosmiddelvrij en wordt gekenmerkt door een hoge milieuvriendelijkheid.

 PROTECTION AND CARE HAND IN HAND: A wood surface treated with „OLI-NATURA Scandic-Oil“ feels 
pleasant and visually is a real jewel. To keep it beautiful over a long time, it is advisable to treat and freshen the floor, stairs 
or furniture with a special wood care product. A harmonised care concept ensures a long lifetime and the sustainability of the 
surface. Regular wiping with „OLI-NATURA Wood Soap“ ensures rapid cleanliness and re-oiling. The wood can be refreshed 
again and again with „OLI-NATURA Wood- Refresher“. It renews the protective effect and ensures a water-repellent surface, 
without changing the colour shade of the wood. In addition, it nourishes and cares for the wood and creates an anti-static 
surface, so that little dust is attracted. Worn locations on floors or stairs treated with „OLI-NATURA Scandic-Oil“ can be 
partially sanded and re-oiled without having to re-treat the entire area. The „OLI-NATURA Wood-Refresher“ is odourless 
as well as solvent-free and is characterised by high environmental sustainability.



Note: 
Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, please 
contact the manufacturer via www.oli-lacke.de.
Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the products 
so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the information contained 
in this brochure may be subject to change.
The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the 
actual product.
For more information, contact your dealer or Oli Customer Care.
Oli Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, 09277 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de, Fon +49 (0) 37208-84 
325. www.oli-lacke.de
Changes and errors excepted: Status Feb 2018 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock

Anschrift / Address: 

Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau I Germany  
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de 



Händler/dealer: 

Oli Lacke GmbH  
09244 Lichtenau I Germany
Tel.: +49 (0) 37208/84-0 
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de 
  

Witteveenweg 8 
4612RA | Bergen op Zoom 
Tel.: +31 (0)164-242170 
Fax: +31 (0)164-241200 
advies@renotecduo.nl 
www.renotecduo.nl 




