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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 en 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.  
 
Ondergrond:  
Eiken en lichte houtsoorten zoals lariks, dennen of esdoorn.  
 
Gebruiksaanwijzing: 

• 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. 

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

• Materiaal op kamertemperatuur aanbrengen en goed schudden voor gebruik. 

• Breng de olie in kleine oppervlakken tegelijk aan (5-10m²) per keer, gebruik hiervoor een microfase roller of een 
olieborstel. LET OP: De gehele vlakken goed voorzien Scandic-Oil. De Scandic-Oil in de richting van de houtnerf 
aanbrengen.  

• Circa 10 minuten na aanbrengen dient de Scandic-Oil ingewreven te worden met de witte boenpad, dit kan 
handmatig of machinaal tot er een mat resultaat behaalt is. De Scandic-Oil niet rustig aan laten trekken. 

• Overtollige Scandic-Oil handmatig afnemen met een katoenen doek. 

• Laat het oppervlak voor één uur drogen en herhaal dit proces nog een keer.  
Het is noodzakelijk om de eerste en tweede laag op dezelfde dag aan te brengen. Met een droogtijd tussen de eerste 
en tweede laag van circa één uur (vanaf starttijd / beginpunt). 

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

• Na één uur droogtijd is het oppervlak stof droog, na twee 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. 
 

Verbruik: 
2 lagen | 60-80 gram per m² per laag (12-15 m²/per liter) afhankelijk van de zuigkracht van het type hout 
 
Houdbaarheid: 
Houdbaarheid: 24 maanden in de originele gesloten verpakking. Opslag en transport niet boven + 30 ° C / onder + 5 ° C. 
Koel en donker bewaren.  
 
Onderhoud:  

• Periodiek reinigen: Oli-Natura Houtzeep / Oliefris combireiniger 

• Periodiek onderhoud: Oli-Natura Refresher  
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