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1 LAAG

30 m²/ 1l

GEBRUIK
Osmo Hardwax-Olie Effect Natural is geschikt voor  
de bescherming en bijna onzichtbare veredeling van 
lichte houtsoorten binnenshuis, zoals houten vloeren 
en houten meubels. 

PRODUCTBESCHRIJVING
Transparante, matte houtafwerking die op unieke  
wijze de voordelen van natuurlijke oliën en wassen 
in één product combineert en een bijna onzichtbare  
oppervlakteafwerking creëert.
Osmo Hardwax-Olie Effect Natural is vlekbestendig, 
waterafstotend en slijtvast en resulteert in een opper- 
vlak dat aangenaam aanvoelt. In vergelijking met con-
ventionele afwerkingen zorgt het gebruik van plantaar-
dige ingrediënten voor een meer gelijkmatige kleur en 
een harmonieus uiterlijk. 
Eenvoudige applicatie zonder primer of tussen- 
schuren - dit bespaart tijd en geld. Geschikt voor hout;  
microporeus oppervlak zal niet barsten, schilferen,  
bladeren of blazen. Bestand tegen wijn, bier, cola,  
koffie, thee, vruchtensap, melk en water in overeen- 
stemming met Duitse DIN 68861-1A - geen water- 
vlekken. De droge afwerking is veilig voor mens, 
dier en plant (bestand tegen speeksel en transpiratie  
volgens Duitse DIN 53160, geschikt voor kinderspeel-
goed volgens EN 71.3).

INGREDIËNTEN
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen  
(zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba en 
candelillawas), paraffines, titaandioxide (wit pigment), 
siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. 
Dearomatized white spirit (benzeenvrij). 
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.

HOUDBAARHEID
5 jaar en langer indien droog en goed gesloten  
gehouden. Als het dik is geworden na bevriezing,  
bewaar het dan 24-36 uur vóór gebruik op kamer- 
temperatuur.
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HARDWAX-OLIE EFFECT 
NATURAL
De bewezen Hardwax-Olie zonder het 
permanente nat effect!

TECHNISCHE GEGEVENS 
Soortelijk gewicht: 0,94-0,96 g / cm3 
Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotroop
Geur: zwak / mild, na droging geurloos 
Vlampunt: > 61 ° C vlgs. DIN EN ISO 2719

3041 Natural 
Transparant

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK 
Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij 
zijn (vochtgehalte max. 18%). 
Osmo Hardwax-Olie Effect 3041 Natural is klaar voor 
gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. 
Oude microporeuze vlekken grondig reinigen. Oude 
verven en lakken moeten volledig worden verwijderd. 
Draag in het algemeen een stofmasker tijdens schuur-
werkzaamheden. Vul kleine scheuren, grotere voegen 
of gaten in hout (met Osmo Houtpasta). 
Schuur houten oppervlakken voorzichtig. Begin met 
grof schuurpapier - laatste schuurgang voor vloeren 
P120-150, voor meubilair P180-240. Verwijder voor 
het oliën van het oppervlak schuurstof met een bezem 
of stofzuiger. 
Het afgewerkte oppervlak wordt beïnvloed door ver-
schillende factoren, waaronder de toestand van het 
hout. Daarom is altijd een test toepassing vereist,  
vooral voor onbekende oppervlakken.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met 
de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het  
inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een 
goed geventileerde ruimte gebruiken. Opgelet: In het  
vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik  
meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten 
houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging 
is het product “normaal ontvlambaar” conform DIN 
4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek ver- 
krijgbaar.
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KLEURTOON
Nr. 3041 Natural Transparant

VERPAKKINGSEENHEDEN
0,75l; 2,5l; 25l

TOEPASSINGSMETHODEN
Met Osmo kwast, vloerborstel, microvezelroller of een 
doek dun in de richting van de houtnerf aanbrengen 
en goed verspreiden.
Laat ongeveer 24 uur onder goede ventilatie drogen.
Breng vervolgens de tweede laag aan afhankelijk van 
het gewenste resultaat (test toepassing): 
a)  Afwerking met Hardwax-Olie Effect 3041 Natural 

voor een lichte witte kleur of 
b)  Toplaag met een transparante Hardwax-Olie voor 

een “onbehandeld hout” uiterlijk. 
Voor renovatiewerkzaamheden op eerder geoliede 
oppervlakken is meestal één laag aangebracht op het 
schone en droge oppervlak voldoende.

REINIGING VAN GEREEDSCHAPPEN 
Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische ver-
bindingen).

DROOGTIJD 
Ongeveer 24 uur (bij 23 ° C / 50% relatieve vochtig- 
heid). Lagere temperaturen en / of hogere lucht- 
vochtigheid kunnen de droogtijd verlengen. 
Goed ventileren tijdens het drogen. Na 2-3 weken is 
het oppervlak volledig uitgehard.

VERBRUIK 
1 liter is voldoende voor ongeveer 30 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.

OPMERKING
De natuurlijke kleurtint van hout wordt behouden - het 
verdiept de toon van hout niet, geen permanent nat 
effect. Een te royale toepassing van het product en 
onvoldoende ventilatie leiden tot vertragingen in de 
droogtijd en een witte kleur. 
Voor hardhout rijk aan inhoudsstoffen (bijvoorbeeld 
Wenge, Merbau, Jatoba enz.), Raden we aan om 
Osmo Blanke Was te gebruiken. Een proefapplicatie 
wordt aanbevolen. 
Let op: breng max. één laag dun aan op interieurs en 
lades met een doek. 
Hardwax-Olie Effect Natural beschermt het hout  
bijna onzichtbaar. Op donkere / roodachtige houtsoor- 
ten is Hardwax-Olie Effect Natural zichtbaar als een 
enigszins wit kalkachtig oppervlak. 
Een proefapplicatie wordt aanbevolen. 
Elke aanzet kan binnen 30 minuten na het aanbrengen 
worden verwijderd met een ongebruikte droge micro-
vezelroller.

AFVOEREN
Voer het overgebleven product en de volledig ge-
leegde verpakking af volgens de lokale officiële richt- 
lijnen (afvalcode 08 01 11). Alleen volledig lege blikken  
kunnen worden gerecycled.

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.
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