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Teakolie

Hydrant Teakolie is een voedende en kleurgevende olie 

op basis van zuivere lijnolie. Beschermt o.a. teakhout voor 

langere tijd tegen vervuiling of vergrijzing. Hydrant Teakolie 

is uitermate geschikt voor het onderhoud en beschermen 

van dekken die intensief worden belast waardoor verwering 

en slijtage het grootst is. Daarnaast is Hydrant Teakolie 

uitstekend inzetbaar op lijstwerk, handgrepen, relingen etc.

Voorbehandeling

Waar nodig reinigen en ontvetten met Hydrant Opticleaner, 

naspoelen met water en goed laten drogen. Oude lagen 

teakolie en verweerde plekken vooraf aan de behandeling 

reinigen en ontgrijzen met Hydrant Hardhoutcleaner.

Verwerking

Hydrant Teakolie aanbrengen met een kwast. Enkele 

minuten laten intrekken en vervolgens droogwrijven met een 

katoenen doek. Op sterk zuigende ondergronden kan een 

tweede laag nat-in-nat worden aangebracht. Laagvorming 

op de ondergrond moet worden voorkomen.

Verpakking

Hydrant Teakolie is verkrijgbaar in 750ml verpakking.

Tips

•  Voor gebruik grondig roeren/schudden.

•  Aanbrengen bij droge en goed geventileerde  

 omstan digheden.

•  Niet geschikt voor oppervlakken die permanent waterbelast  

 zijn. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

•  Dikke lagen aangebracht zullen slecht of zeer langzaam  

 drogen.

•  Doeken verzadigd met lijnolie in een gesloten stalen  

 container buiten bewaren in verband met broei en kans  

 op ontvlamming.
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Teakolie

Productomschrijving:

Voedende en kleurende olie voor het verfrissen en 

beschermen van hardhout.

Toepassing:

Als beschermende en opnieuw kleurgevende behan deling van 

vooral hardhouten dekken en aftimmeringen van het schip.

Voornaamste kenmerken:

Voor teakhout, teakdekken, lijstwerk etc., impregnerend en 

waterwerend.

EIGENSCHAPPEN

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN

Basis: Lijnolie
Kleur: Transparant bruin
Dichtheid 20°C: Ca. 0,84 kg/ltr
Laagdikte: 35 mµ droog
Droogtijd: Bij 20°C en een RV van 65%. 
Stofdroog na ca. 2 uur
Overschilderbaar: Na ca. 24 uur
Glans: N.v.t.
Vastestofgehalte: Ca. 45 vol %
Theor.rendement: Ca. 6 m2/liter, afhankelijk van de zuiging 
en ruwheid van de ondergrond.
Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast, pluisvrije doek
Verdunning: Niet verdunnen

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven 
een RV van 85%.
Reinigingsverd.: Hydrant Synthetische Verdunning

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. Alg en mos grondig verwijderen.

Verweerd hout:
Schuren en reinigen met Hydrant Hardhoutcleaner. De 
gereinigde en droge ondergrond 1 of 2x behandelen met 
Hydrant Teakolie met behulp van een kwast en na ca. 10 
minuten nawrijven met een doek.

Zachte houtsoorten:
2 of 3x behandelen.

Reeds behandelde ondergronden:
Reeds met Hydrant Teakolie behandelde maar inmiddels 
teveel door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw 
met een laag Hydrant Teakolie in een optimale staat te 
brengen. 

Let op: Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten 
container of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NELF LAKFABRIEKEN BV. Het 
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.nelf.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt 
zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan 
te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten.
Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

Huidbescherming  : Draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming  : Draag indien nodig een bril
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