
  

L’Olio 100%
Afwerkproduct op olie- en wasbasis voor parket, solventvrij

L’Olio 100% is een mengsel klaar voor gebruik, met impregnerende oliën en high-performance 
wassen, geschikt voor de eindbehandeling van parket en andere houten oppervlakken voor gebruik 
binnen, ook geschikt voor boenmachine. Dankzij het feit dat het product solventvrij is, kan er snel 
een volle en warme uitstraling verkregen worden, zonder de kwastbaarheid te beïnvloeden. L’Olio 
100% bevat geen siccatieven op basis van lood of kobalt, maar heeft toch een korte droogtijd en 
geeft het hout een hoog niveau van bescherming tegen water en de normale producten voor 
huishoudelijk gebruik. Beschikbaar in 9 houttinten en in verschillende speciale tinten.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk Vloeistof

Dichtheid 0,950 – 0,990 kg/l

Viscositeit 60 – 70 sec. Ford 4

Spreiding na aanbrengen binnen 15 – 20 minuten

Handdroog na 6 – 8 uur

Polijsten na 24 uur

Rendement 35 – 40 m2/l

Aanbrengingstemperatuur minimaal + 10 °C

Houdbaarheid 12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij 
temperatuur > 10 °C

VOS 35 g/l

Reiniging gereedschap Direct na gebruik met het verdunningsmiddel 
Diluente RMD/91 of Green Cleaner

Beschikbare verpakkingen Blikken van 1 liter en 2,5 liter (alleen neutraal)
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Certificaten

Wijze van toepassing

De vloer schuren zoals gebruikelijk en, vervolgens, voegen met Lega Stucco RS/A, Lego 
Stucco RS/20 of Idrostucco RS/30. Maak de cyclus af door te schuren met schuurmiddelen 
met korrelgrootte 100 – 120.Het wordt afgeraden om schuurmiddelen met kleinere 
korrelgrootte te gebruiken omdat deze namelijk een te dicht oppervlak met verminderde 
opnamecapaciteit zouden kunnen geven.Reinig de oppervlakken zorgvuldig alvorens het 
product aan te brengen.
Voor een intensere kleuring en om het gevoel van zachtheid van de afwerking zoveel 
mogelijk te verbeteren, moet er voorafgaand aan de impregnerende behandeling het 
houten oppervlak met een vochtige, goed uitgewrongen doek afgenomen worden en, 
wanneer deze droog is, moet het oppervlak geschuurd worden met een eenschijfmachine 
en een schuurspons met korrelgrootte 100 – 120.
Na de voorbereiding moet het hout: schoon, droog en zonder enige verfresten of resten van 
andere behandelingen zijn.

Meng L’Olio 100% goed voor gebruik.Breng het product aan met een borstel, verspreid het 
product gelijkmatig binnen 15 – 20 minuten na aanbrengen met behulp van een 
eenschijfmachine uitgerust met groene of rode schijf.Deze stap is van groot belang want 
deze zorgt ervoor dat de olie gelijkmatig verspreid worden en voorkomt 
productophoping.Het mag niet vergeten worden dat de behandelingen op oliebasis 
impregnerende behandelingen zijn.Na volledige droging, gewoonlijk na 24 uur, kan het 
oppervlak gepolijst worden met een eenschijfmachine en witte pad zodat het nog zachter 
aanvoelt.



  

Het advies dat gegeven wordt in 
dit technisch voorlichtingsblad is 
ter indicatie en wij kunnen hier op 
geen enkele manier aansprakelijk 
voor worden gesteld, omdat wij 
geen controle hebben over de 
gebruiksmethoden en -
omstandigheden van het 
product.Het wordt aanbevolen om 
de daadwerkelijke geschiktheid 
voor het beoogd gebruik te 
controleren. 

Herz 6 – 15/01/2019 Dit blad 
annuleert en vervangt de 
voorgaande versies.

Gewoonlijk is één laag product voldoende.
Alvorens de vloer in gebruik te nemen, wordt het aanbevolen om een behandeling uit te 
voeren met het waterafstotend middel IRO, te vinden in ons assortiment, om de 
bestandheid tegen water van het oppervlak te verbeteren.Als alternatief kan het 
beschermende middel op solventbasis Riflex B12 gebruikt worden.Raadpleeg de 
bijbehorende technische fiches betreffende het gebruik.
De eigenschappen van de L’Olio 100% kunnen versterkt worden door de cross-linker Oil 
Linker toe te voegen, waardoor de bestendigheid tegen water en producten voor 
huishoudelijk gebruik verbeterd wordt.Oil Linker verandert de kleur en het aanzicht van de 
olie waaraan deze is toegevoegd niet.De droogtijd blijft ongewijzigd.L’Olio 100% met 
toevoeging van Oil Linker heeft een gebruikstijd van circa 8 uur.

Onderhoud

Voor de reiniging van de met L’Olio 100% behandelde vloeren raden we aan om onze zeep 
Deteroil te gebruiken.Door regelmatig het oppervlak te behandelen met Lux, een product uit 
ons assortiment op basis van was dat beschikbaar is in mat of glans, blijft het er fris 
uitzien.De behandeling met IRO kan anders ook worden herhaald.
We raden aan om tenminste 20 dagen te wachten vanaf het aanbrengen van de L’Olio 
100% alvorens de vloer te wassen of te onderhouden.
Voor de reparatie van krassen of kleine slijtplekken op de vloer, kan dezelfde olie gebruikt 
voor de behandeling gebruikt worden; eerst de vloer met Deteroil wassen, vervolgens het 
bij te werken plekje zacht schuren met fijn schuurpapier en een dunne laag olie aanbrengen 
met een doek waarbij het zo gelijkmatig mogelijk moet worden verspreid.Na volledige 
droging opboenen met een zachte doek.

Toelichting

Breng de L’Olio 100% niet aan op oude vernis, nitro-sealer of anders, maar uitsluitend op 
perfect geschuurd hout.
Breng niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid aan, want dat zou kunnen leiden tot een 
zwakke en plakkerige afwerking.
Oliehoudende houtsoorten zoals Teak, Iroko en Olijfhout, het drogen van de oliën 
aanzienlijk kunnen vertragen, zelfs met dagen.
Een hoge vochtigheidsgraad, lage temperaturen en zeer harshoudende houtsoorten 
kunnen het drogen van de olie vertragen.
Wanneer een gekleurde versie wordt gebruikt, wordt het aanbevolen om altijd van tevoren 
tests uit te voeren voor de kleuring op het te behandelen hout om het eindeffect te 
evalueren.

Veiligheidsvoorschriften

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.Hetgeen vermeld is op het label moet strikt 
gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.
N.B.: lappen, doeken en sponzen geïmpregneerd met het product kunnen ontsteken door 
zelfontbranding:Maak ze goed nat alvorens ze te verwijderen in overeenstemming met de 
geldende wetgeving.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, 
lokale wetgeving.
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