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BIOFA Teakolie 
ook voor tuinmeubels 
Art. nr. 3752 
 
Eigenschappen 
BIOFA Teakolie is een kleurloze verkoking van 
natuurlijke oliën en harsen voor de behandeling 
van het houtoppervlak van tuin- en terrasmeubels 
voor buitenshuis. Versterkt en verdiept de natuur-
lijke structuur en tint van de behandelde onder-
gronden en zorgt voor een openporig, zijdeglan-
zend en onderhoudsvriendelijk oppervlak dat het 
hout beschermt tegen weersinvloeden. 
Geschikt als basisbehandeling, maar ook voor 
het onderhoud van weerbelaste tuin- en terras-
meubels uit teak- en ander tropisch hout, naald- 
en loofhout.  
 
Samenstelling 
Verkoking van houtolie en lijnolie, aromaatvrije, 
sterk gezuiverde terpentijn, lijnolie, verkoking van 
ricinusolie en colofoniumhars, houtolie-standolie, 
zinkoxide, microwas, zwellende klei, kobaltpoly-
meerdroger, ontschuimer, bevochtigingsmiddel, 
zirkonium-, calcium- en mangaandroger.  
 
Toepassing: 
1. Voorbehandeling 
De ondergrond moet droog (max. 12% houtvoch-
tigheid) en zuiver zijn, eventueel met BIOFA Ver-
dunner 0500 reinigen. Oude lagen grondig ver-
wijderen. Eindschuren op tuinmeubeloppervlak-
ken met korrel 180.  
 
2. Toepassing 
BIOFA Teakolie gelijkmatig aanbrengen met 
borstel of rol en laten drogen. Een tweede laag 
met voorafgaand tussenschuren (korrel 240) 
verlengt de levensduur van het oppervlak en 
maakt het gemakkelijker te onderhouden. 
Belangrijk: Absoluut een voorafgaande test 
uitvoeren! Niet onder 12 °C aanbrengen!  
De meubels regelmatig reinigen en voor een 
gesloten olielaag zorgen! Eventuele schim-
melvorming onmiddellijk verwijderen en wan-
neer nodig, maar minstens eenmaal per jaar, 
naoliën. In de winter beschut opslaan. 
Bij de toepassing en het drogen van de pro-
ducten binnenshuis moet voor een optimale 
circulatie van verse lucht worden gezorgd!  

 
 
 
 
 
 
Behandelde meubels minstens 48 uur laten 
drogen alvorens ze te gebruiken. 
 
3. Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Ver-
dunner 0500.  
 
4. Onderhoud 
Voor het onderhoud wordt de olie eenmaal dun 
met een borstel of doek aangebracht.  
 
Droogtijd 
Stofdroog na 6-10 uur, schuur- en overschilder-
baar na 12 uur (20 °C/50-55% relatieve lucht-
vochtigheid). 
 
Verbruik/rendement per toepassing              
1e laag 70-100 ml/m² of 10-14 m²/l, 2e laag 30-
50 ml/m² of 20-30 m²/l. Hangt echter sterk af van 
het absorptievermogen van de ondergrond. 
 
Bewaring 
Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij 
velvorming het vel verwijderen en de olie eventu-
eel zeven. 
        
Verpakking 0,150 l / 1 l / 2,50 l blik. 
 
Gevaarsinstructies 
Schadelijk voor in het water levende organismen 
met langetermijneffecten. 
 
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 
houden. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: Onmiddel-
lijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. 
GEEN braken opwekken. Vóór gebruik het etiket 
lezen. Damp/nevel niet inademen. Bij spuiten 
voor een adequate afzuiging en ademhalingsbe-
scherming zorgen.  
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Uitsluitend in goed verluchte ruimtes gebruiken. 
Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve 
damp-luchtmengsels ontstaan!  
Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbe-
scherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker 
dragen! Vrijkomen in het milieu moet vermeden 
worden. Een typische geur van de natuurlijke 
grondstoffen is mogelijk!  
 
Recyclage  
Vloeibare productresten moeten worden ingele-
verd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de plaat-
selijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd. 
. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werk-
materialen kunnen na het drogen met het huis-
houdelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd. Niet volledig 
geleegde en gereinigde verpakkingen moeten op 
dezelfde manier worden behandeld en afgevoerd 
als het product! 
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 11* 
 
 
 

 
 
 


