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Duoline® Verouderingsspray - Gebruiksaanwijzing 
Voor het roken van Eiken vloeren 
 
Ondergrond: 
Stof- en vetvrije, geschuurde vloeren. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Verouderingsspray SUPER spaarzaam (reactie nauwelijks zichtbaar) en gelijkmatig opbrengen d.m.v. de drukspuit met 

een sprayafstand tussen vloer en spray nozzle +/- 30 cm en in baanbreedte van 50-70 cm breed Direct daarna de 
spraybaan d.m.v. veegbewegingen bewerken met de applicator aan een Taskiklem met steel. 
Vervolgens de volgende baan opbrengen en de spraybaan wederom overlappend bewerken met de applicator (art.nr. 
24.10.006).  LET OP DAT ER GEEN DRUPPELS OP DE VLOER VALLEN. 

2. Bovenstaande handeling voor de 2
de

 maal (verbruik iets ruimer toepassen dan de eerste behandeling) herhalen vanaf het 
beginpunt nadat de vloer zichtbaar opgedroogd is (na ongeveer 15-20 minuten, afhankelijk van ruimtecondities). 

3. ± 45 min. (bij een temperatuur van 20°C, +/- 55% luchtvochtigheid en een goede ventilatie) de vloer laten drogen. De 
vloer is weer beloopbaar om af te werken. 

4. Daar waar toch druppels gevallen zijn, deze direct opvegen met doek of wegpolijsten met schuurpapier/pad/gaasschijf.    
 
Afwerking:   
Voor een bijzonder fraai resultaat wordt op alle Duoline verouderingssprays, 
Eukula Olie 1 HS,  Oli Natura HS Hardwachsolie of Oli Natura HS Colorolie 
(Graugrijs, Wengé, Teak, Mahonie, Walnoot en  Padouk) geadviseerd.  
      

WAARSCHUWING: op Duoline verouderingsspray dubbel gerookt, GEEN   
Oli Natura HS Colorolie Wit gekalkt gebruiken, wel Graugrijs, Wengé, Teak, 
Mahonie, Walnoot en  Padouk.      
  
Verbruik: 
2 x behandelen volgens gebruiksaanwijzing. Het totale verbruik is 1 liter per 10m².  
 
Onderhoud eindgebruikers/consumenten: 
Zie www.oliefris.nl. Oli Natura HS Colorolie pas met Oliefris

®
 naturel behandelen na minimaal 24 uur droogtijd. 

 
LET OP: Voordat u begint altijd ter plaatse een proefstuk zetten. 
Correct gebruik en het wisselend looizuurgehalte in eikenhout vallen buiten onze invloedsfeer. Renotec Duo

®
 is derhalve niet 

aansprakelijk voor ongewenste kleurresultaten. 
 
Samenstelling / informatie over de bestanddelen 
Dit product is beoordeeld conform de gevaarlijke Stoffen Richtlijnen 67/548/EEG en bevat geen stoffen die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid of het milieu of waaraan een MAC-waarde is toegekend. 
 
Fysische en chemische eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Geur niet waarneembaar 
Dichtheid (20°C) 1,00 – 1,01 kg/l. 
Oplosbaarheid in water mengbaar 
 
Houdbaarheid en reactiviteit 
Minimaal 1 jaar in goed gesloten verpakking. 
 
Milieumaatregelen 
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming 
Bescherming van de ademhalingswegen: niet nodig. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 RENO TEC DUO

® 
 

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen 
wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering 
aanbeveling. 
Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.  
 
Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969 
 
RENOTEC DUO

®
  BV Bedrijventerrein Noordland Witteveenweg 8 4612 RA Bergen op Zoom 

Tel.: +31 (0)164 – 242170  Fax: +31 (0)164 – 241200  E-mail: advies@renotecduo.nl Website: www.renotecduo.nl 

 
Wettelijk verplichte informatie 
Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC richtlijn 1999/45/EC. 

 Verouderingsspray tegen vorst beschermen 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renotec Duo B.V. 
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