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De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De
raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke
toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken
van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op
onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische
evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen
door een recente editie.

BIOBAT BVBA, Masuistraat 6 , B-1000 Brussel

BIOFA 3753

TERRASOLIE
EIGENSCHAPPEN
Olie voor het beschermen van houten
terrasvloeren buiten. Dringt diep in het
onbehandeld hout en reeds behandeld hout
wordt opgefrist. Snelle en eenvoudige
toepassing, dringt diep in en biedt
bescherming tegen vocht.

SAMENSTELLING
Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie,
colofoniumharsester , titaandioxide, cobaltbis
(2-ethylhexanoat), zirconium- en mangaan-
octoaat drogers, propiconazol, terbutryn en
octylisothiazolon.
TOEPASSING
1. Voorbereiding:
De ondergrond dient droog te zijn, draagvast
en schoon. Verwijder oude lak- en vernislagen.
Grijs geworden hout kunt u ontgrijzen met
BIOFA 2089.
Sterk verweerde of geoliede oppervlakken
reinigen met BIOFA 2019.
2. Toepassing:
Product goed oproeren. Onbehandeld hout
voorzien van 2 lagen, voor reeds geolied hout
is 1 renovatielaag voldoende. Een teveel aan
olie vermijden.
Belangrijk: Een test is aangewezen. Niet
aanbrengen in volle zon, daar de olie kleverig
wordt en er zich een vlies kan vormen aan het
oppervlak en de olie niet in het hout dringt).
Potten met verschillend lotnummer samen
mengen. Indien de olie binnenshuis wordt
aangebracht, voor voldoende verluchting
zorgen.
3. Onderhoud:
Volgens blootstelling is een jaarlijks onderhoud
aangewezen. Voorafgaandelijk het terras
reinigen met hogedrukreiniger of met een
schuurborstel. Verwijder grondig alle sporen
van mossen, algen, ed. met de terraszeep
BIOFA 2019. Grijs geworden hout kunt u
ontgrijzen met BIOFA 2089.
Breng de olie aan in een dunne gelijkmatige
laag.
4.Schoonmaak van het materiaal:
met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na
gebruik.

DROOGTIJD
Droog en overschilderbaar na 6-8 uur (20°C /
50-55% vochtigheidsgraad). Een lagere
temperatuur, een hogere vochtigheidsgraad,
een hoog tanninegehalte of exotisch hout

vertragen het drogen.
VERBRUIK / RENDEMENT
50-70ml/m² of 14-20m²/liter.
Afhankelijk van het absorptievermogen van het
hout.

BEWARING
Op een koele en droge plaats. Verpakkingen
goed afsluiten. Verwijder het ev. ontstane vlies.

VERPAKKING
2.5L.

BEWARING
koel en droog, goed afgesloten.

RECYCLAGE
Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd
worden samen met het huisvuil. Breng lege
verpakkingen en niet opgedroogde resten naar
het containerpark.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Xi
Gedrenkte doeken bewaren in een goed
afgesloten metalen blik of onderdompelen in
water; niet laten opdrogen op een brandbare
ondergrond: risico op zelfontbranding, product
zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel
ontvlambaar. Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat)
en biociden zoals propiconazol, terbutryn en
octylisothiazolon en kunnen een allergische
reactie veroorzaken. Buiten het bereik van
kinderen bewaren.
Bij inslikken een arts raadplegen en het etiket
laten zien.
Verwijdert houden van eten en drinken; noch
eten, drinken of roken tijdens het toepassen.
Dampen en spuitnevel niet inademen. Vermijdt
huidcontact. Enkel in goed geventileerde
lokalen gebruiken.
Vergiftig voor in het water levende organismen,
kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom
lozing in het milieu. Vraag om de speciale
instructies/veiligheidskaart
De huid afdoende beschermen. Draag een
masker bij het schuren. Een karakteristieke
geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke
grondstoffen

VOC EU-max (Cat. A/i): 500 g/l (2010)
3753 bevat max. 425 g/l VOC.


