Productinformatie : Natuurlijke Olie-Beits
Productbeschrijving:
Decoratieve, zijdematte houtafwerking op basis van natuurolie voor alle hout buiten. Openporig,
doet het hout ademen, vermindert opzwellen en krimpen. Waterafstotend en uiterst weer- en UVbestendig. Afwerking beschermd tegen, algen en schimmelvorming. Al tientallen jaren ook onder
extreme klimatologische omstandigheden beproefd. Breekt niet, bladdert niet, schilfert niet af.
Gewoon overschilderen; een grondlaag is niet nodig . Kan gemakkelijk en zonder overlapping
aangebracht worden. Droogt niet tijdens het aanbrengen.
Aanbevolen gebruik:
Ideaal voor alle hout buiten: deuren, ramen, vensterluiken (maatvaste componenten), carports,
gevels, balkons, houten terrassen, omheiningen, pergola’s, tuinmeubelen en tuinhuizen (nietmaatvaste componenten).
Toepassingsbereiken:
Alle hout buitenshuis: deuren, vensters en vensterluiken (maatvaste componenten), carports,
houtfaçades, balkons houten terrassen, hekken, pergola’s, tuinmeubels en tuinhuisjes (niet
maatvaste componenten).
Tinten:
De Osmo Houtbescherming Oliebeits bestaat in 16 tinten:
Nr. 700 Grenen
Nr. 702 Larikshout
Nr. 703 Mahonie
Nr. 704 Kastanje
Nr. 706 Eiken
Nr. 707 Walnoot
Nr. 708 Teak
Nr. 710 Pijnboom
Nr. 712 Ebbenhout
Nr. 727 Palissander
Nr. 728 Rood Ceder
Nr. 729 Dennengroen
Nr. 900 Wit
Nr. 903 Basaltgrijs
Nr. 905 Patina
Nr. 1415 Tuingroen
Grootte recipiënten:
0,005 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
Rendement:
1l is voldoende bij 1 laag voor ca. 26 m2 geschaafd hout, ca. 12 m² zaagruw hout.
U heeft vergrijst, geschilferd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag,
geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u
nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze
homepage onder www.osmo.de.
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Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, 48231 Warendorf

Holzimport
Industriehobelwerke
Farbenwerk
-1-

www.osmo.de

Productinformatie : Natuurlijke Olie-Beits
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, lijnolie),
ijzeroxide- en organische pigmenten, titaniumoxide-witpigmentn siccatieven (drogers) en
additieven. Gedearomatiseerde terpentine (benzeenvrij). Dit product voldoet conform de EUrichtlijn (2004/42/EC) aan het toegestane VOC gehalte van max. 400 g/l (Kat. A/e (2010)).
Gedetailleerde volledige verklaring op aanvraag.
Fysische eigenschappen:
Specifiek gewicht (Dichtheid): 0,95 - 1,1 g/cm³
Viscositeit: 25-35 s, 4mm (DIN 53211/4mm)
Geur: zwak/mild, geurloos na droging
Vlampunt: ≥ 61°C conform DIN 53213
Opslag:
Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge
plaats. Bij vorst kan het product stroperig worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op
kamertemperatuur bewaren.
Voorbereiding:
Het oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (houtvochtigheid maximaal 20 %). Osmo
Houtbeschermende Olie-Beits is gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor gebruik.
Indien mogelijk eerste laag voor de montage aan alle zijden op het hout aanbrengen. Als er een
extra preventieve bescherming tegen vuil, blauwte en insectenvraat gewenst is, het hout vooraf –
in dien mogelijk aan alle zijde – met Osmo Houtimpregnering WR* behandelen.
*Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd etikettering en productinformatie lezen.
Verwerking:
Breng een dunne en gelijkmatige laag aan in de richting van de houtnerf met een Osmo kwast of
de Osmo Microvezel Roller en strijk die grondig uit. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het
drogen. Daarna een tweede laag aanbrengen. Bij renovatie is in de regel 1 laag op een schoon
oppervlak voldoende. Het eindresultaat is o.a. afhankelijk van de houtstructuur. Daarom eerst op
een onopvallende plaats een test uitvoeren.
Reiniging van gereedschap:
met Osmo Kwastenreiniger (benzeenvrij).
Droogtijd:
Overschilderbaar (stofdroog) na ca. 4 - 6 uur (normale omstandigheden 23°C / 50%
luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd
beïnvloeden. Droogtijd ca. 12 uur
Opmerkingen:
De transparante kleurtint wordt door de natuurkleur van het hout beïnvloed en kan daarom van
de voorbeeldkleur afwijken. Lichte, transparante tinten bieden slechts een geringe UVbescherming, daarom zijn deze niet aanbevolen voor oppervlakken die sterk aan de zon worden
blootgesteld. Het oppervlak is na droging in het begin licht glanzend, daarna wordt het zijdemat.
Om de duurzaamheid te verbeteren kan na droging een laag kleurloze Osmo UVBeschermingsolie Extra 420 aangebracht worden (geldt niet voor de kleurtint wit 900). Alle
kleurtinten kunnen met elkaar vermengd worden.
Veiligheidsvoorschriften: Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de
huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
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deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim, dichlofluanide en cobalt (2+)salt of
C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.
Opgelet: in het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik onmiddellijk uitwassen of in
luchtdicht gesloten recipiënt bewaren (zelfontbrandingsgevaar). De gedroogde laag voldoet
conform DIN 4102 aan de klasse B2 (normaal ontvlambaar).
Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie
(Stand: 02/2010)
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