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BANGKI-OIL
Olie voor buitenterrassen
Beschrijving

Kleurloze beschermolie voor buitenterrassen, houten tegels, vlonders of
verticale oppervlakken in exotisch hout.

Classiﬁcatie

Familie 1 - Klasse 4a (volgens classiﬁcaties NBT 22-003 en NFT 36-005)

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toepassingen

Verzadigt en beschermt harde en/of vettige houtsoorten.
Voedt het hout tot in de kern.
Niet ﬁlmvormend
Verdonkert het hout niet.
Wordt, in tegenstelling tot teakolie of lijnolie, niet zwart en gomt
niet na verloop van tijd.
Transparant: de houtnerf blijft zichtbaar.
Aanbevolen voor alle oppervlakken die onderhevig zijn aan slijtage.
Eenvoudig schoon te maken met water en zeep.
Snelle renovatie: schuren of afbijten overbodig
Plaatselijk bijwerken is mogelijk.

• Alle exotische houtsoorten (bv. bangkirai, ipé, teak…), behalve azobe
en iroko
• Verticale en horizontale oppervlakken (bv. terrassen, vlonders,
bootdekken, houten tegels...)

Technische
kenmerken
•
•
•
•
•
•

Samenstelling:
Densiteit (bij +20°C):
Vlampunt:
Viscositeit:
Vastestofgehalte:
VOS:

• Verpakkingen:
• Houdbaarheid:
• Opslag:
• Uitzicht in de pot:
• Uitzicht droog product:
• Kleuren:
• Gereedschap:
• Verdunning:
• Reiniging gereedschap:
• Verwerkingsvoorschriften:
• Rendement:
• Droogtijd: (gegevens bij +20°C

en 50 % relatieve vochtigheid)

• Veiligheid:

Alkydharsen
0,852 ± 0,010
> 60°C
Dunvloeibare vloeistof
27 % ± 1
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Dit product bevat maximaal 628 g/l VOS
0,75 l - 2,5 l
Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking
Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
Dunvloeibare vloeistof
Matte olieglans
Kleurloos
Borstel, rol, spuit
Gebruiksklaar
White spirit
De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven.
Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C of
hoger dan +35°C
8-12 m²/l
- Stofdroog: 24 u
- Terras beloopbaar na 48-72 u (afhankelijk van de weersomstandigheden)
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking,
die voldoen aan de geldende wetgeving

• Het hout moet grondig schoon, gezond, volledig vlekvrij en voorbereid
zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet
bevroren of met rijm bedekt zijn. Het gebruik, de aard, de kwaliteit, de
behandelingen en de voorbereiding moeten voldoen aan de geldende
normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
• BANGKI-OIL moet worden aangebracht op droog hout (3 dagen droog
weer).
• De persoon die het product aanbrengt is verantwoordelijk voor de
kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
NB: De hierna vermelde instructies volgen afhankelijk van het type en
de staat van de ondergrond.
Exotische houtsoorten zijn hard, bevatten natuurlijke oliën en
hebben in de fabriek meestal een ‘glanslaag’ gekregen. Al die
elementen hebben tot gevolg dat BANGKI-OIL moeilijk in het hout
kan dringen.
Het is dan ook noodzakelijk om eerst de ondergrond voor te
bereiden.
Volgens de staat van de ondergrond:
Nieuw hout:
- Het te behandelen oppervlak ontvetten met gedenatureerde alcohol
(brandalcohol) en een aantal pluisvrije doeken.
- Het hout licht schuren om de poriën te openen (korrel 80).
Onbehandeld grijs of zwart geworden hout:
- Reinigen met onverdunde WOOD CLEANER**.
- Indien nodig schuren met korrel 80.
Vergrijsd of zwart geworden met olie behandeld hout:
- Olielagen verwijderen met het systeem WOOD OIL CLEANER** +
WOOD CLEANER**.
- Indien nodig schuren met korrel 80.
Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:
- Strippen of afschuren.
NB: De ondergrond na een schuurbeurt altijd zorgvuldig ontstoffen.
Hout dat met WOOD CLEANER** of WOOD OIL CLEANER** werd
gereinigd en nadien werd afgespoeld, moet eerst drogen (3 dagen
droog weer - max. vochtgehalte van het hout: 18 %).

Verwerkingsadvies

• Het product goed schudden. Gebruiksklaar.
• Het product in de richting van de houtnerf aanbrengen op hout
dat volledig ontdaan is van alle bescherm- of afwerkingslagen.
• Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
• Afhankelijk van de staat van de ondergrond, de instructies in de
paragraaf ‘Voorbereiding van de ondergrond’ volgen.
• Verwerken bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C. Niet
aanbrengen in volle zon of op zeer warm hout.
• Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid
ongeveer 50 % bedragen.
De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht
nemen.
• Niet aanbrengen als voor de komende 48 uur koud weer of regen
wordt verwacht.
• Niet laten drogen tussen de lagen.
• Bij verwerking met spuit, het product telkens nastrijken met een
borstel.

Gebruiksaanwijzing

• Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
• Een eerste laag BANGKI-OIL* aanbrengen. Het product 15 tot
20 minuten laten inwerken.
• De behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het
hout het product niet meer opslorpt).
• Tussen de lagen nooit laten drogen (nat in nat aanbrengen).
• Als het hout verzadigd is (15-20 minuten na de laatste laag), altijd
het overtollige product afborstelen of afvegen om te vermijden dat
tijdens het drogen glanzende vlekken ontstaan.
• Nooit schuren tussen de lagen.
• Terras beloopbaar na: 48-72 u (afhankelijk van de
weersomstandigheden).

Professioneel advies

• Om nieuw hout op een natuurlijke manier te ontvetten en te laten
ontglanzen, verdient het aanbeveling om het hout minstens een tweetal
maanden te laten verweren.
• BANGKI-OIL kan worden aangekleurd met een universeel pigment
(contacteer ons).
• Op verticale oppervlakken steeds van boven naar onder werken.
• Ook geschikt voor hout binnenshuis (contacteer ons).

Onderhoud

• Wanneer het hout lichter van kleur wordt (afgebleekt als gevolg van
weersinvloeden), is het tijd voor onderhoud.
• Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn.
• Eén laag BANGKI-OIL aanbrengen op delen waar het nodig is, zonder
vooraf het hout te schuren, te strippen of te behandelen met een
olieverwijderaar. Plaatselijk bijwerken mogelijk.
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*Zelfde fabrikant

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:
voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com

Deze ﬁche annuleert en vervangt alle voorgaande ﬁches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de
onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan
de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de
klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze ﬁche bestaat.
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Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Voorbereiding van
de ondergrond

