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ACRYL PARKET OIL
Kleurloze parketolie voor alle houtsoorten

water based
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Beschrijving                  Watergedragen olie, verrijkt met plantaardige olie in combinatie 
met gemodificeerde polyurethaanharsen. Biedt een duurzame 
bescherming voor hout binnenshuis dat onderhevig is aan slijtage 
en waterspatten.
Behoudt de natuurlijke houtkleur.
Milieuvriendelijke formule van de nieuwste generatie: minder dan
5 % VOS.

Classificatie Familie 1 - Klasse 4a/6a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)

Eigenschappen • Beschermt het hout en maakt het waterafstotend. 
• Geeft het hout een mooie uitstraling.
•  Zeer hoge schuurweerstand nat en droog (uitstekende 

slijtvastheid)
• Zeer goed bestand tegen krassen en waterspatten.
•  Vochtwerend: is bestand tegen staand water en chemicaliën (ook 

ammoniakhoudende producten). Ideaal geschikt voor vochtige 
ruimten zoals badkamers.

•  Zeer gemakkelijk aan te brengen. Boenen is niet nodig. Wordt 
direct op de voorbereide ondergrond aangebracht.

• Slipvrij en niet vettig 
• Vergeelt niet na verloop van tijd. 
• Gemakkelijk schoon te maken « Onderhoudsvriendelijk ».
• Droogt snel. Werk klaar in een halve dag. 
• Reukloos
•  Kan rechtstreeks met een universeel pigment worden 

aangekleurd (max. 3 %).
• 2 afwerkingen mogelijk: mat of wasglans.
• Plaatselijk bijwerken mogelijk of volledige renovatie in één laag.

Toepassingen • Binnen
• Normaal tot intensief gebruik
•  Parketvloeren, trappen, plankenvloeren, werkbladen, 

lambrisering, gebinten binnen, meubels...
•  Geschikt voor alle houtsoorten die gewoonlijk voor dit soort 

toepassingen worden gebruikt (naaldhout, loofhout, exotisch hout...)
•  Ideaal voor ruimten die snel beloopbaar en onderhoudsvriendelijk 

moeten zijn

Technische 
kenmerken

• Samenstelling: 
• Densiteit (bij +20°C): 
• Vlampunt: 
• Viscositeit: 
• Vastestofgehalte: 
• VOS: 

• Verpakkingen: 
• Houdbaarheid:  
• Opslag: 
• Uitzicht in de pot: 
• Uitzicht droog product: 
• Kleur: 
• Gereedschap:  
• Verdunning: 
• Reiniging gereedschap: 
• Verwerkingsvoorschriften: 

• Rendement:
• Droogtijd: (gegeven bij +20°C  
   en 50% relatieve vochtigheid)       
• Veiligheid:  

Gemodificeerde polyurethaanharsen
1,029 ± 0,01
Niet geklasseerd als ontvlambaar
Dunvloeibare vloeistof
26 % ± 2
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010)
Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS
0,75l en 2,5l
Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking
Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
Amberkleurige vloeistof
Zijdeglanzend-mat
Kleurloos
Spalter, microvezelrol en verfspuit
Gebruiksklaar. Niet verdunnen
Water
De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften 
naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 
+10°C of hoger dan +25°C. Relatieve vochtigheid: 50 %
15 à 20 m2/l
- Stofdroog: 2 u
- Overschilderbaar: 4 u
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de 
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving
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Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de 
onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan 
de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de 
klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat. 

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.

T. +32 (0)10 420 090
 0800-95 549

www.linitop.com  

T. +31 (0)416-34 79 58
info@owachem.nl 
www.owachem.nl  

Voorbereiding van de 
ondergrond

•  Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen 
en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en 
technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, 
is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.

•  Het hout moet droog, schoon, gezond en voorbereid zijn (ontvetten, schuren, 
ontstoffen volgens de regels van goede praktijk die voor de toepassing gelden). 
De voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimaal 
eindresultaat.

Nieuw hout:
-  De ondergrond voorbereiden (afhankelijk van de staat van de ondergrond 

schuren van grof naar middelfijn) en vervolgens fijn naschuren volgens de 
regels van goede praktijk.

- Hierbij de voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen.
Met olie, was of vernis behandeld hout: 
-  De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een 

afbijtmiddel.
- Bij voorkeur droog strippen, ontvetten en vervolgens fijnschuren (contacteer ons).
NB:  Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken 

met behulp van een stofzuiger. Stofgevoelige plaatsen (buizen, radiatoren)
niet vergeten.

Verwerkingsadvies •  Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Het product goed omroeren voor en tijdens het 
gebruik.

•  Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of 
meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50 % droogt het 
product optimaal.

•  Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het 
hout maximaal 12 % bedragen.

• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
• Vloerverwarming uitschakelen.

Gebruiksaanwijzing           Afhankelijk van de staat van de ondergrond:
Nieuw of kaal gemaakt hout, voorbereide ondergrond:
-  Afhankelijk van het gebruik en het gewenste resultaat, 1 tot 2 dikke, gelijkmatige 

lagen ACRYL PARKET OIL aanbrengen.
-  Tussen de lagen 4 uren laten drogen, rekening houdend met de houtsoort 

en de omgevingscondities.
-  Afhankelijk van het gewenste resultaat en indien nodig, tussen de lagen 

lichtjes schuren (schuurkorrel 220 tot 240) om kleine oneffenheden weg te 
werken.

- Zorgvuldig ontstoffen.
- Niet langer dan 24 uur wachten om een volgende laag aan te brengen.
-  Om een wasglans te verkrijgen, een derde laag aanbrengen. Boenen met 

de hand of de boenmachine is niet nodig, ook niet voor een perfect eindresultaat.
Oude vernis-, olie- of waslagen:
-  De ondergrond kaalschuren volgens de regels van goede praktijk of strippen 

(contacteer ons), vervolgens ACRYL PARKET OIL aanbrengen volgens de 
hiervoor beschreven werkwijze.

- Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.
-  ACRYL PARKET OIL wordt aangebracht op nieuw of door middel van schuren 

of strippen kaal gemaakt hout.
-  In die gevallen is het noodzakelijk om een tweede onverdunde laag aan te 

brengen en mag er tussen de lagen niet worden geschuurd. Contacteer ons 
als u aanvullende informatie wenst.

NB:  ACRYL PARKET OIL kan, alleen voor de eerste laag, worden aangekleurd 
met een universeel pigment (max. 3 %). Altijd eerst een test uitvoeren.

Professioneel advies        •  Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi
    eindresultaat.
•  Afhankelijk van de staat van de ondergrond, zullen verschillende schuurbeurten
    nodig zijn: van korrel 40 tot 120/150. Er wordt aanbevolen om geen korrels
    over te slaan.
•  Voor een perfect resultaat:
 -  ACRYL PARKET OIL aanbrengen in de richting van de houtnerf. Drie 

gekruiste bewegingen uitvoeren en van het licht weg werken. Beginnen bij het 
gedeelte tegenover de deur en naar de deur toe werken.

 -  Beginnen met de randen en vervolgens het volledige oppervlak behandelen 
per 4 m2.

 -  Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het 
product te snel droogt.

• Voorzorgsmaatregelen:
 -  Na het aanbrengen van ACRYL PARKET OIL minstens twee weken wachten 

om het behandelde oppervlak te bedekken met tapijten of afdekfolie.
 -  Minstens 48 uur wachten om de meubels terug te plaatsen en de meubelpoten 

beschermen met meubelbeschermers.
• Licht gebruik (met de nodige voorzichtigheid): 24/48 u.
• Normaal gebruik: 7 dagen.
• Intensief gebruik: 14 dagen.

Onderhoud Gewoon onderhoud:
Het oppervlak regelmatig stofvrij maken met een veegborstel of een stofzuiger 
of ‘nat’ vegen (zeer goed uitgewrongen dweil of doek).
Er mag een zachte zeep worden gebruikt (contacteer ons).
Plaatselijke renovatie:
Het bij te werken gedeelte schuren met fijn schuurpapier (korrel 150 tot 180).
Zorgvuldig ontstoffen en een dunne laag ACRYL PARKET OIL aanbrengen. 
Volledige renovatie - ondergrond in goede staat: 
Zorgvuldig ontstoffen en een dunne laag ACRYL PARKET OIL aanbrengen. 
Volledige renovatie - ondergrond in slechte staat: 
Indien nodig schuren en 1 tot 2 lagen ACRYL PARKET OIL aanbrengen op het 
volledige oppervlak. In geval van schuren, zorgvuldig ontstoffen.
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