No1 Invisible Oil
No1 Invisible Oil geeft het hout een degelijke beschermlaag en is neutraal/onzichtbaar, zodat uw
hout er onbehandeld uit blijft zien. De olie is ontwikkeld om op onbehandelde of pas geschuurde
oppervlakken te gebruiken, die voorbehandeld zijn met No1 Invisible Primer.
TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN
Het oppervlak moet worden opgeschuurd met eindkorrel 100-120 en gereinigd met No1
Intensiefreiniger. Breng de No1 Invisible Primer aan (zie productlabel voor gedetailleerde instructies)
en verwijder opstaande houtvezels van het oppervlak met een bordeauxrode of SPP schuurpad zodra
het oppervlak droog is. Stofzuig daarna het oppervlak. Het aanbevolen maximale houtvochtgehalte is
12%, de relatieve luchtvochtigheid 40-60%. Temperatuur van product, ruimte en vloer moet tussen
15°C-30°C liggen. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en het uitharden.
1 De flacon goed schudden voor en tijdens gebruik. Flacons met verschillende batchnummers
moeten vooraf gemengd worden om kleurverschillen te voorkomen.
2 Breng een dunne, egale laag olie aan met een verfroller. Behandel steeds kleine oppervlakken van
max. 20 m² of kleiner. Wacht max. 5 minuten tot de olie opgenomen is.
3 Wrijf het oppervlak met een éénschijfsmachine en beige/rode pad tot de olie volledig in het hout
ingewreven is (vervang de pad wanneer nodig om te voorkomen dat er zich olie in de pad ophoopt).
Verwijder overtollige olie van het houten oppervlak met een katoenen doek die vastgemaakt is rond
de pad.
4 De volgende dag kunt u het oppervlak voorzichtig gebruiken; na 7 dagen is het volledig uitgehard
onder normale omstandigheden binnenshuis. Reinig het oppervlak niet en laat het niet in contact
komen met water tot het volledig uitgehard is.
5 Na het uitharden kan het houten oppervlak met No1 Invisible Care behandeld worden voor nog
meer bescherming of gereinigd worden met No1 Zeep voor olievloeren; dit product laat een
beschermende laag achter op het oppervlak. Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede
hechting is tussen het oppervlak en het product.
WOCA Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg van het niet
correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften.
Verbruik: 30–40 m2/ l
Bewaren: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht).
Vorstvrij bewaren.
Afval: Afval verwijderen volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval.
VOC: Dit product bevat maximaal 95 g VOC/L. De grenswaarde is 140 g VOC/L (cat. A/i).
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar of u kunt het direct vanaf onze homepage
downloaden.
WAARSCHUWING! Omwille van het risico op zelfontbranding moet al het schuurstof en met olie
doordrenkte doeken onmiddellijk na gebruik in een goed afgesloten vat gevuld met water
opgeborgen worden tot het op een geschikte manier weggegooid kan worden.

