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: Speciaal samengestelde watergedragen Buiten Olie,
waardoor minder milieubelastend.
Geeft een goede bescherming tegen water, vuil,
schimmel en algen op nieuw hout of reeds eerder met
olie behandelde ondergrond.

Eigenschappen

: - watergedragen
- sneldrogend
- geeft een slijtvast mat oppervlak met natuurlijke
uitstraling
- met UV bescherming
- voorkomt aanslag en schimmelvorming
- geschikt voor terrassen, tuinmeubelen,
gevelbekledingen en schuttingen

Verwerkingscondities

:

Object- en omgevingstemperatuur niet beneden 13C
en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
De houtvochtigheid mag niet boven de 17% zijn.
Direct zonlicht en hitte tijdens aanbrengen vermijden.
De ondergrond dient volledig schoon en droog te zijn.
(Eventueel vooraf reinigen met Aplexol Exterior
Cleaner, zie verwerking Aplexol Exterior Cleaner)

Verwerking

:

De Aplexol Exterior Oil vooraf goed omroeren en
vervolgens in een dunne, egale laag aanbrengen op
droog, schoon hout. Laat de olie gedurende max. 5
minuten indringen in het hout. Overtollige olie
droogwrijven met katoenen doeken.
Indien het hout geen verzadigde indruk geeft, deze
handelingen herhalen. Het behandelde oppervlak kan
na droging eventueel nabehandeld worden met een
handpad of machinaal om een hogere slijtvastheid te
verkrijgen.

Theoretisch rendement

: 12-15 m²/liter
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Droging

: Volledige doordroging : na 24-48 uur tot deze
periode het behandelde
oppervlak beschermd
houden tegen water en
lage temperaturen.

Kleur(en)

: Naast de blanke versie “Naturel” te bestellen in de
kleuren: Shale Grey, Maroon, Teak, Cotton White
en Intense Black

Opmerkingen

:

Aplexol Exterior Oil kan niet gelijktijdig met
lichtontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose
lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden
i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen
en laten drogen alvorens ze af te voeren in de
daarvoor geschikte container (of doeken onder water
bewaren).

Opslag

:

Aplexol Exterior Oil is bij een vakkundige opslag
minimaal 12 maanden houdbaar. Directe
verwarmingsbronnen vermijden.

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse (vervoer)

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.
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