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GEBRUIK 
Osmo Terras Olie beschermt en verzorgt houten  
terrassen, tuinmeubels en schuttingen van talrijke 
naald- en edelhoutsoorten, maar ook met drukge- 
ïmpregneerd hout, Vuren, Douglas, Ceder, Eiken of 
Bangkirai - ook geschikt voor de transparante be-
handeling van Teak, Eucalyptus of andere hardhout- 
soorten. 
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PRODUCTBESCHRIJVING 
Decoratieve, zijdematte hout bescherming op basis  
van natuurlijke olie voor al uw hout buitenshuis. Open-
porig, laat het hout ademen en vermindert, uitzetten 
en krimpen. Waterafstotend, uiterst weer- en UV- 
bestendig. Barst, bladdert of schilfert niet. Zonder 
schuren aanbrengen; een grondlaag is niet noodzake- 
lijk. Eenvoudig en zonder aanzetten aan te brengen. 
Droogt tijdens het aanbrengen niet aan. De gedroogde  
afwerking is onschadelijk voor mensen, dieren en 
planten (speeksel en zweet resistent lt. DIN 53160, 
geschikt voor kinderspeelgoed lt. NL 71.3).

INGREDIËNTEN
Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonne- 
bloemolie en sojaolie), ijzeroxide en organische pig-
menten, siccatieven (droogmiddelen) en wateraf- 
stotende additieven. Vluchtige bestandsdelen: gede- 
aromatiseerde terpentine (benzeen vrij). VOC Classi- 
ficatie volgens EU-richtlijn (2004/42 / EG): Niet van  
toepassing. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde 
volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 0,85-0,95 g/cm³
Viscositeit: 30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °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
Hout met een bijzonder hoog gehalte aan inhoud- 
stoffen voor de behandeling laten verweren (min. 4 
weken) of schoonmaken met Osmo Kwastenreiniger 
(ontvetten). Harsachtige houtsoorten, bijvoorbeeld  
Lariks en Douglas, min. 6 weken laten verweren. 
Vers drukgeïmpregneerd hout, Massaranduba,  
Garapa Bangkirai voor afwerken 3 maanden laten  
verweren. 
Reeds vergrijst hout vóór de behandeling met Osmo 
Terras Olie eerst ontgrijzen met Osmo Power Gel. 
De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-
vrij (max. Houtvochtigheid 20%) zijn. 
Osmo Terras Olie is klaar voor gebruik, niet verdunnen.  
Goed roeren. 
Reinig oude openporige afwerkingen grondig. Oude 
verf en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. 
Draag bij het schuren altijd een stofmasker. 
Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout 
aanbrengen vóór het monteren.

TERRAS OLIE
Kleurrijke variatie en ongeëvenaarde duurzaamheid  
- voor alle weersomstandigheden!

006 
Bangkirai olie 
naturel 

016 
Bangkirai olie 
donker

009 
Lariksolie 
naturel 

013 
Garapa olie 
naturel

004 
Douglasspar 
olie naturel 

014
Massaranduba 
olie naturel

019 
Terrasolie, 
Grijs

010 
Thermohout 
olie naturel 

021 
Terrasolie, 
Moeraseik 

007 
Teakolie 
kleurloos 

 

1 LAAG

24 m²/ 1l
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AFVOEREN 
Productresten en verpakkingen moeten in overeen- 
stemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code 
no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig ge-
leegde verpakkingen recyclen.

TOEPASSINGS
Gebruik een harde borstel (Osmo Borstel) of een  
pluisvrije doek (bijv. Voor meubels) en breng dun en 
gelijkmatig aan op het schone en droge houtopper- 
vlak lang de houtnerf. 
Voor een snelle en eenvoudige toepassing, raden we 
aan om Osmo Vloerborstel (150 mm) te gebruiken, die 
op maat gemaakt is voor de afwerking en waarmee  
u de afwerking kunt aanbrengen terwijl u staat. Dun 
en gelijkmatig aanbrengen. Zorg voor goede ventilatie 
tijdens het drogen. Breng vervolgens de tweede laag 
aan, dun aanbrengen. 
Als een minder intense kleur gewenst is, moet de 
tweede laag helder zijn met Osmo Anti-slip Terrasolie
(Geldt niet voor heldere teakolie 007)

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. 

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.

KLEUREN
004 Douglasspar olie naturel 
006 Bangkirai olie naturel 
007 Teakolie kleurloos
009 Lariksolie naturel 
010 Thermohout olie naturel 
013 Garapa olie naturel 
014 Massaranduba olie naturel 
016 Bangkirai olie donker  
019 Terrasolie, Grijs 
021 Terrasolie, Moeraseik 

VERPAKKINGSEENHEDEN 
0,75 l; 2,5 l; 10 l

LET OP 
Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met 
de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch  
advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een 
arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde  
ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt  
zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ont-
branden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht 
afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde  
afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2  
(normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. 

Als een extra preventieve bescherming tegen blauw-
schimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, voor-
dat het hout gemonteerd wordt - bij voorkeur aan alle 
kanten - behandelen met Osmo WR houtimpregnatie.
Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de 
houtstructuur, een proef stuk maken wordt aanbe- 
volen.

OPMERKING 
Osmo Terras Olie 007 is kleurloos en beschermt niet 
tegen de UV-stralen van de zon (vergrijzing). 
Geribbelde of (bezaagde) ruwe houten delen nemen 
meer product op. Een "Verbruik calculator" is te vinden  
op www.osmo.de. 
Enkele houtsoorten hebben de neiging om natuurlijk 
te verweren, veroorzaakt door uitlogen van in water 
oplosbare gekleurde hout inhoudstoffen. 
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.


