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430 Clear

ANTISLIP TERRASOLIE 
Anti-Slip toplaag voor buiten!

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Kleurloze, zijdematte afwerking op basis van natuur-
lijke oliën voor hout buitenshuis. Bevat een speciale, 
organische anti-slip additief met een hoge dichtheid 
dat gelijkmatig wordt verdeeld in de afwerking en een 
anti-slip werking heeft als het droog is. 
Openporig, laat het hout ademen en vermindert uit-
zetten en krimpen. Eenvoudig en zonder overlappen 
te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen. 
Op natuurlijke olie basis en waterafstotend. Barst, 
bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk 
opnieuw aan te brengen. 
De afwerking bevat actieve ingrediënten die bescher-
men tegen zwammen, algen en schimmels.

GEBRUIK 
Osmo Antislip Terrasolie is bijzonder geschikt voor 
alle houten terrassen en trappen buitenshuis uit bij-
voorbeeld de houtsoorten Bangkirai, Massaranduba,  
Garapa, Lariks, Douglas of Vurenhout. 
Geschikt voor geribbelde, gegroefde en in het bij- 
zonder gladde terrasoppervlakken. 

INGREDIËNTEN 
Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonne- 
bloemolie, sojaolie, distelolie en leinolie), siccatieven 
(droogmiddelen) en additieven, biocide werkstof:  
Propiconazol. Gedearomatiseerde terpentine (ben- 
zeen vrij). 
EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l  
VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. 
Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige 
verklaring op

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 0,9-1,0 g / cm³ 
Viscositeit: > 20-25s DIN 53211/4 mm, stroperig 
Geur: mild / zwak, reukloos na droging 
Vlampunt: > 63 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG
Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking 
goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij 
lage temperatuur kan het product stroperiger worden; 
dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur 
bewaren.

VOORBEREIDING
Wij raden een eerste laag op het oppervlak aan met 
een gekleurde olie, bijvoorbeeld met Osmo Bang- 
kirai Olie, Lariks Olie of Douglas Olie of met het Osmo 
Natuurlijke Olie-Beits. De Osmo Antislip Terrasolie is 
weerbestendig en verlengt de houdbaarheid van de 
afwerking. 
Bij renovatie, oude openprorige afwerkingen grondig 
schoonmaken. Reeds vergrijsde en verweerde opper- 
vlakken, gelijktijdig ontgrijzen en schoonmaken met 
Osmo Power Gel. 
De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst- 
vrij zijn (max 20% vochtgehalte). Osmo Antislip  
Terrasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed 
roeren. 
Oude kleur en laklagen moeten worden verwijderd.  
Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. 
Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de  
houtstructuur. Het is aan te raden een proefstuk te  
maken op onbekende ondergronden.
Wanneer een extra preventieve bescherming tegen 
blauwschimmel, rot en insecten aantasting is ge-
wenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwer-
ken met Osmo WR houtimpregnatie.

AANBRENGEN 
Met een Osmo Platte kwast dun aanbrengen in de 
richting van de nerf en goed uitstrijken.
Voor een snelle verwerking op grote oppervlakken, 
raden wij de op maat gemaakte Osmo Terrasborstel 
150 mm voor terrasdelen aan. Goed en gelijkmatig 
uitstrijken. 
Bij goede ventilatie ca. 12 uur laten drogen. 
Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en 
droge ondergrond is meestal voldoende.

 

1 LAAG

24 m²/ 1l
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REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN 
Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij). 

DROOGTIJD 
Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, 
normale vochtigheid). Lagere temperaturen en/of 
een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïn- 
vloeden. Bij goede ventilatie laten drogen. 

VERBRUIK 
1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag.
Het verbruik van het product hangt grotendeels af 
van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft  
betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde 
oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden  
tot een ander verbruik.

NOTES 
Osmo Antislip Terrasolie is kleurloos en beschermt  
beperkt tegen UV-stralen van de zon (vergrijzing). Met 
de combinatie van een kleur bij de eerste laag en de 
unieke afwerking met Osmo Antislip Terrasolie is uw  
terras volledig beschermd. 
De Antislip Terrasolie is ongeschikt als een stand- 
alone afwerking. Oliën versterken de natuurlijke kleur 
van het hout (permanent wet look). 
Om vergrijzing van het hout en vermindering van het 
anti-slip effect in loppaden te voorkomen, dienen deze 
gebieden in de tijd gedeeltelijk opnieuw behandeld te 
worden. 
Als het hout vergrijst is, kan het oppervlak met Osmo 
Power Gel ontgrijst worden, daarna opnieuw behan-
delen. Enkele houtsoorten hebben de neiging om  
natuurlijk te verweren, veroorzaakt door uitlogen van 
in water oplosbare gekleurde hout inhoudstoffen. 

LET OP 
Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met  
de ogen, de huid en kleding vermijden. 
Bevat Propiconazol. Kan allergische reacties veroor-
zaken. Als medisch advies nodig is, de verpakking of 
het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed 
geventileerde ruimten gebruiken. Schadelijk voor in 
het water levende organismen, met langdurige ge- 
volgen. Voorkom aanraking met het milieu. 
Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeiba-
re product na gebruik direct uitwassen of luchtdicht  
bewaren in een metalen container (gevaar van zelfont-
branding). De gedroogde afwerking voldoet aan de 
DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN 
Productresten en verpakkingen moeten in overeen- 
stemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code 
no. 08 01 11) worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUR 
Nr. 430 Kleurloos 

VERPAKKINGSEENHEDEN 
0,75 l; 2,5 l; 25 l
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan  
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.
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