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OLI-NATURA HS Coloröl  
 

Productbeschrijving 
OLI-NATURA HS Coloröl is een gepigmenteerde, diep indringende high-solid olie van gemodificeerde 
natuurlijke harsen en snel drogende oliën, waarmee nieuwe en renovatievloeren in één behandeling met 
natuurlijke  kleuren behandeld kunnen worden. De microfijne, lichtstabiele pigmenten trekken in de bovenste 
poriën van het hout en geven het oppervlak een duurzame, water- en vuilafstotende laag. Het hout blijft 
dampdoorlatend, wat een positief effect heeft op het ruimteklimaat. Afhankelijk van de kleurnuance krijgt het hout een rustieke of exotische 
optiek. In totaal zijn er in 3 transparante en UV -stabiele kleuren verkrijgbaar die indien gewenst overgelakt kunnen worden met OLI-AQUA 
TOP 2K Parkettsiegel 51.20. 
 
Eigenschappen 
- Geschikt voor bijna alle soorten hout (op eiken het beste resultaat) 
- Te gebruiken als impregnering en grondering  
- Goed te verwerken, machinaal of handmatig 
- Extreem zuinig 
- Sterk  
- In delen te bewerken, geen aanzetten 
- Absoluut natuurlijk, niet schadelijk voor de gezondheid 
 
Voldoet aan 
- V.O.S. norm 
- EU-Decopaint-Richtlijn 
- DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed) 
- Zonder f ormaldehyde en aromaten 
- Zonder biocide werkzame stoffen en conserveringsmiddelen 
 
Toepassingsgebied 
Voor de gekleurde basisbehandeling van onbehandelde houten, kurk- en OSB-vloeren binnen. 
 
Bestelgegevens  

Kleur Artikelnummer  
Inhoud: 1 liter  

Wit gekalkt 37.27.001 
Graugrijs  37.28.001 
Wengé 37.29.001 

 
Samenstelling 
Gemodificeerde plantaardige olie zoals lijnolie; isoparaffinische koolwaterstof in farmaceutische kwaliteit; loodvrije droge stoffen; lichtechte 
aardverfstoffen en minerale pigmenten. 
 
Opslag 
In de origineel gesloten can 24 maanden houdbaar. Temperaturen bij opslag en transport niet boven +30 °C. 
 
Kenmerk 
Kenmerk en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op www.renotecduo.nl 
 
Applicatie  
1. Voor zowel een nieuwe als renovatievloer geldt dat het hout met schuurgang korrel 80/100/120 geschuurd/gepolijst  dient te worden, 

en schoon, droog, vet-, olie-, was - en stofvrij moet zijn. Een uitzondering is de kleur “wit gekalkt”: Hier wordt een laatste keer polijsten 
met een korrel 80 / 100 aanbevolen. 

2. De olie goed roeren/schudden en spaarzaam op het oppervlak gieten/rollen. Het verbruik per laag ligt bij ca. 20 g/m² op eiken en tot 40 
g/m² bij sterk zuigende houtsoorten. Daarna gelijkmatig dun verdelen met een olie-/lakspaan of olie-roller. Bij grote oppervlakken altijd 
in delen werken.  

3. De olie 20-30 minuten in laten dringen en evt. daar bijgieten waar de vloer sneller opzuigt. Daarna met boenmachine en groene pad zo 
lang inmasseren, totdat het oppervlak er verzadigt en niet meer vochtig uit ziet. Overtollig materiaal verwijderen. 

4. Binnen maximaal 4-6 uur droogwrijven met de boenmachine en witte pad.  
5. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de geoliede vloer na 2-3 dagen volledig belastbaar. Gedurende deze tijd 

beschermen tegen water.  
 
Opmerking 
§ Niet verwerken bij een vloertemperatuur van minder dan +12 °C.  
§ Opgaven voor het drogen gemeten bij normale condities van +20 °C en 50% luchtvochtigheid.  
§ Beschadigde plekken goed schuren/polijsten en olie één keer aanbrengen.  
§ Gevaar voor zelfontbranding! Natte doeken/pads direct na het gebruik opbergen in een Duoline® pads opbergvat. 
§ Als grondeerolie overlakbaar met OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Over te lakken na 48 uur drogen. Voor het overlakken het 

oppervlak licht ruw maken met een groene pad onder de boenmachine.  
§ Het overlakken gebeurt in volledige lagen.  
 
Reinigen en onderhoud (eindgebruiker/consument) 
Kijk op www.oliefris.nl.  

  
Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de 
stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoording zelf te 
controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:28.01.2010 


