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PRODUCTOMSCHRIJVING
Transparante, zijdematte afwerking op basis van  
natuurlijke olieën voor hout buitenshuis. Openporig,  
laat het hout ademen en vermindert uitzetten en  
krimpen. Waterafstotend, barst, bladdert of schilfert  
niet. Zonder schuren gemakkelijk aan te brengen, 
geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder over- 
lappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het  
aanbrengen. De afwerking bevat actieve ingrediënten  
die beschermen tegen zwammen, algen en  
schimmels en heeft zich voor tientallen jaren bewezen, 
zelfs onder extreme weersomstandigheden. 

INGREDIËNTEN 
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonne- 
bloemolie, sojaolie, distelolie en lijnolie), ijzeroxide en  
organische pigmenten, Titaanoxide (wit pigment) 
siccatieven (droogmiddelen) en additieven, biocide 
werkzamestof: propiconazool. Gedearomatiseerde 
terpentine (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit 
product (Cat A / e.): 400 g / l VOS (2010). Dit product 
bevat max. 400 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een 
gedetailleerde volledige verklaring op

GEBRUIK
Osmo Natuurlijke Olie-Beits is ideaal voor elke hout-
soort buitenshuis: deuren, vensters, carports, hou-
ten gevels, balkons, hout terrassen, palen, pergola’s  
tuinmeubels en tuinhuisjes (niet maatvaste compo-
nenten). 

732 
Eiken licht

NATUURLIJKE OLIE-BEITS
Het dubbele van de normale dekking  
door het hoge oliegehalte - bespaart  
tijd en geld!

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht: 0,95-1,1 g / cm³
Viscositeit: > 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, romig 
Geur: mild / zwak, reukloos na droging 
Vlampunt: > 61°C volgens DIN EN ISO 2719

 

1 LAAG

26 m²/ 1l

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.



PRODUCTINFORMATIE | EXTERIEUR

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Tel. +49 (0) 2581/922-100 · Fax +49 (0) 2581/922-200 · info@osmo.de · www.osmo.de

Pagina 2 - NATUURLIJKE OLIE-BEITS

AANBRENGEN 
Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo Platte kwast 
of Microvezel roller in de richting van de houtnerf,  
en grondig uitstrijken. 
4-6 Uur laten drogen bij goede ventilatie. Dan de 
tweede laag aanbrengen. Bij renovatie, is één laag 
aanbrengen op de schone ondergrond is meestal 
voldoende. 

VOORBEREIDING
De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst- 
vrij zijn (max 20% vochtgehalte.). Osmo Natuurlijke 
Olie-Beits is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed 
roeren. 
Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout 
aanbrengen vóór het monteren. 
Oude openprorige afwerkingen grondig schoon- 
maken. Oude kleur en lak lagen moeten worden ver-
wijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.
Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de 
houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.
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 Houtimpregnering WR. 

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 26 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.

INSTRUCTIE 
De transparante kleur wordt beïnvloed door de  
natuurlijke kleur van het hout en kan daardoor afwijken 
van de monsterkleur. 
Lichte, transparante kleuren bieden minimale UV- 
bescherming, en zijn daarom niet aanbevolen bij ster-
ke aan zon blootgestelde oppervlakken. 
Het oppervlak is na droging in eerste instantie iets 
glanzend, daarna zijdemat. 

Om de houdbaarheid te verlengen, na grondige  
droging, 1x met Osmo UV-Beschermings Olie Extra 
420 Kleurloos behandelen (niet van toepassing op de 
kleur Wit 900). 
Sommige houtsoorten bevatten in water oplosbare  
gekleurde extracten die natuurlijk kunnen uitlogen  
tijdens het verweren. Alle kleuren kunnen met elkaar 
worden gemengd. 
Vanaf 1 x 2,5 liter in 186 RAL Classic en 1950 NCS 
kleurtinten verkrijgbaar. 
Beitsen zijn doorschijnend en laten de ondergrond 
zien. Het resultaat van de kleur zal per houtsoort  
verschillen van de RAL / NCS kleurenkaart.
Osmo Natuurlijke Olie-Beits is voorzien van een  
biocide, daarom alleen buitenshuis gebruiken. De  
actieve ingrediënten vertragen het risico van algen  
en schimmels. 
Voor een effectieve bescherming moeten twee lagen 
worden aangebracht. Een duurzame bescherming  
tegen algen, schimmels en zwammen kan niet  
worden gegarandeerd.

LET OP: 
Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de 
ogen, de huid en kleding vermijden. Bevat propicona-
zool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Als me-
disch 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 leven-
de organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom 
aanraking met het milieu. Let op: Doeken die doord-
renkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan 
ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht 
afsluiten (gevaar van zelfontbranding). Veiligheidsinfor-
matieblad 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.

LET OP 
Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de 
ogen, de huid en kleding vermijden. Bevat propico-
nazool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Als  
medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket 
aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventi-
leerde ruimten gebruiken. Schadelijk voor in het water  
levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Voorkom aanraking met het milieu. Let op: Doeken 
die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen 
spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen  
of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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KLEURTINTEN
Nr. 700 Grenen 
Nr. 702 Lariks
Nr. 703 Mahonie
Nr. 706 Eiken 
Nr. 707 Noten 
Nr. 708 Teak
No. 710 Pijnboom 
Nr. 712 Ebben 
Nr. 727 Palissander 
Nr. 728 Rood ceder
Nr. 729 Dennengroen 
Nr. 731 Oregon Pine 
Nr. 732 Eiken licht  
Nr. 900 Wit
Nr. 903 Basaltgrijs 
Nr. 905 Patina
Nr. 906 Parelgrijs 
Nr. 907 Kwartsgrijs

Versie 09/18

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

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


