Lacq Specials Pure Tungoil
Lacq Specials Pure Tungoil beschermd vrijwel alle houten oppervlaktes
op natuurlijke wijze tegen weersinvloeden, water, alcohol en voedsel
zuren. Zuivere Tungoil is een natuurlijke olie en vind al eeuwen zijn
toepassing op houten oppervlakten voor binnen en buiten. Zuivere
Tungoil zorgt voor een langdurige matte finish.
Toepasbaar op houten oppervlaktes voor binnen en buiten:
• Keukenbladen/Aanrechtbladen
• Tafels
• Snijplanken
• Meubelen
• Ander interieur hout
Verwerking:
1. Lacq Specials Tungoil is klaar voor gebruik. Breng de olie aan met een kwast of een pluisvrije
katoenen doek. Laat de olie 20 tot 30 minuten intrekken (afhankelijk van het hout).
2. Veeg hierna de overtollige olie weg met een pluisvrije katoenen doek. Let op! Veeg de
overtollige olie weg voor dat deze plakkerig wordt.
3. Laat de olie daarna 24 uur drogen.
4. Herhaal deze stappen bij meerdere lagen. Voor poreuze oppervlakten of oppervlakten die ook
naar buiten gaan, raden wij 4 lagen aan.
5. Wanneer het gewenste aantal lagen aangebracht is, laat de olie dan een paar dagen volledig
drogen.
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan
namelijk per houtsoort verschillen. Tungolie geeft het houten oppervlak een warme gloed, wanneer u
de ondergrond nat maakt geeft het een indicatie van het eindresultaat.
Onderhoud:
Het behandelde oppervlak schoonmaken met een vochtige doek. Wanneer er gemorst wordt met
vloeistoffen op het oppervlak, direct wegvegen. Voor hardnekkige vlekken kunt u een milde reiniger
gebruiken zoals Fluxaf Power-Clean. Het oppervlak zal, afhankelijk van het gebruik en houtsoort 1 of
2x per jaar opnieuw geolied moeten worden. Voor gebruik buiten is het belangrijk dat voldoende lagen
aangebracht zijn voor bescherming.
Rendement:
Circa 12 m² per liter.
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Droogtijd:
Stofdroog:
Volledige droogtijd:
Overschilderbaar na:
Min. verwerkingstemperatuur:
Max. verwerkingstemperatuur:

ca. 1 uur.
ca. 48 uur.
ca. 24 uur.
5℃.
25℃

Reinigen:
Gereedschap reinigen met terpentine.
Let op! Gebruikte doeken kunnen door broei ontbranden. Het gebruikte textiel met water overgieten en
buiten uitgebreid laten drogen of in een lucht dichte container bewaren.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Technische kenmerken:
Vochtregulerende werking:
Bescherming in jaren:
Substantie:

Ja
5 jaar
Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:
0,25L.
Verkrijgbare kleuren:
Kleurloos.
Houdbaarheid:
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃
en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.
Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
Let op! Tungoil komt van een notenboom en kan mogelijk bij mensen met een notenallergie voor een
reactie zorgen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

