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BIOFA Werkbladolie Oplosmiddelvrij 
Art. nr. 2052 
 

Eigenschappen 
BIOFA Werkbladolie is een speciale verkoking uit 
natuurlijke oliën en harsen met een goede vlek-
bestendigheid. De gedroogde oppervlakken vol-
doen aan de voorschriften van de LFGB en de 
verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materia-
len en voorwerpen bestemd om met levensmid-
delen in contact te komen, de norm EN 71, deel 3 
(veiligheid van kinderspeelgoed) evenals DIN 
53160 (bestandheid tegen zweet en speeksel) en 
zijn dermatologisch getest met als resultaat "zeer 
goed". Het dringt diep in het hout, is microporeus, 
antistatisch, vochtbestendig en verlevendigt en 
verdiept de natuurlijke structuur en tint van het 
behandelde hout.  
 
Samenstelling 
Lijnolie, verkoking van houtolie en lijnolie, verko-
king van ricinusolie en colofoniumhars, micro-
kristallijne was, zwellende klei, ontschuimer, 
mangaan- en calciumdroger, antioxidant.  
 
Toepassing: 
1. Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet droog (houtvochtigheid 
onder 12%), zuiver, stof- en vetvrij zijn. Eindschu-
ren met korrel 180-240. 
 
2. Grondlaag 
De werkbladolie aanbrengen met een borstel, rol, 
spons of een spuitapparaat. Na 20-30 minuten 
indringen, overtollige olie naar nog steeds absor-
berende plaatsen wrijven of verwijderen en het 
oppervlak droog polijsten met een pad. 
 
3. Tussen- en eindlaag 
De volgende dag opnieuw een dunne laag aan-
brengen en te werk gaan zoals hierboven be-
schreven. Eventueel, afhankelijk van het absorp-
tievermogen van de ondergrond, nog een derde 
laag aanbrengen.  
Belangrijk: Voorafgaande testen uitvoeren! Er 
mag geen olielaagje op het oppervlak achter-
blijven! Bij de toepassing en het drogen van 
de producten moet voor een optimale circula 

 
tie van verse lucht worden gezorgd! Niet on-
der 16 °C aanbrengen! 
 
4. Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Bor-
stelreiniger 0600 (oplosmiddelvrij) of Verdunner 
0500. 
 
5. Reiniging en onderhoud van de oppervlak-
ken 
Reinigen met een pH-neutraal reinigingsmiddel in 
lauw water. Wij bevelen NACASA Universele 
Reiniger 4010 (BIOFA-dealer) aan. Voor onder-
houd en verfrissing het oppervlak reinigen en na 
volledig drogen opnieuw oliën zoals hierboven 
beschreven. Reeds beschadigde grauwe opper-
vlakken met fijn schuurpapier (korrel 240) of een 
pad schuren en opnieuw oliën. Sterk belaste 
oppervlakken maandelijks opnieuw oliën. 
 
Droogtijd 
Na 16-24 uur (20 °C/ 50-55% relatieve luchtvoch-
tigheid) droog en overschilderbaar. De volledige 
doordroogtijd duurt ca. 7-10 dagen. 
 
Verbruik/rendement per toepassing 
1e laag elk 25-35 ml/m² of 30-40 m²/l. 2e en 3e 
laag 5-10 ml/m² of 100-200 m²/l, naargelang het 
absorptievermogen van de ondergrond. 
 
Bewaring 
Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij 
velvorming het vel verwijderen en de olie eventu-
eel zeven. 
 
Verpakking 
150 ml glazen fles / 1 l / 2,5 l / 10 l blik 
 
Veiligheidsinstructies 
Met het product doordrenkte werkmaterialen en 
kleding hermetisch afgesloten in een blik bewa-
ren of nat maken en uitgevouwen laten drogen 
op een niet-brandbare ondergrond – (risico van 
zelfontbranding!) Het product op zich is niet 
zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen 
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houden. Indien medisch advies nodig is, de ver-
pakking of het etiket bij de hand houden. Niet in 
de ogen, op de huid of op de kleding laten ko-
men. Uitsluitend in goed verluchte ruimtes ge-
bruiken. Bij spuiten voor een adequate afzuiging 
en ademhalingsbescherming zorgen. Voor vol-
doende bescherming van de huid zorgen. Bij 
schuren een fijnstofmasker dragen. Een typische 
geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk.  
Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op 
aanvraag! 
 
 
Recyclage  
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. Alleen 
volledig geleegde en gereinigde verpakkingen 
mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 12 


