KENMERKENBLAD
SigmaOil Deck Matt
OMSCHRIJVING
Transparante, waterafstotende houtolie voor buiten, op basis van lijnolie.
GEBRUIKSDOEL
Beschermen en onderhouden van alle houtwerk buiten, zoals houten (terras)vloeren, tuinmeubelen en schuttingen.
O.a. geschikt voor het oliën van tropische hardhoutsoorten (bangkirai, ipe en iroko).

VOORNAAMSTE KENMERKEN
Vochtregulerend

Goede bescherming tegen UV-straling

Waterafstotend

Accentueert de nerftekening van het hout

KLEUR EN GLANS
Kleurloos en diverse houtkleuren. Transparante olie (0701) heeft een geringere weervastheid dan aangekleurde olie.
Mat
Het aanbrengen van meerdere lagen zal de glansgraad verhogen.
VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND
NIEUW WERK
Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.
Reinigen met een geschikt middel.

Hout

Zorgvuldig schuren.

Afwerken

2 Lagen SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

ONDERHOUD VAN GEOLIED HOUT
Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.
Eventueel groen, verwijderen met groenverwijderaar en ontgrijzen met ontgrijzer.
Reinigen met een geschikt middel.

Hout

Zorgvuldig schuren.

Afwerken

1 Laag SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

ONDERHOUD VAN KAALGEMAAKT HOUT
Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.
Reinigen met een geschikt middel.

Hout

Verweert hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout.
Gebruik voor het schuren niet hoger dan korrel P120.

Afwerken

2 Lagen SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet te zijn. Bij vette tropische houtsoorten
vooraf ontvetten met terpentine en goed laten drogen.
Het houtvochtgehalte mag maximaal 14-18% zijn, afhankelijk van de houtsoort.
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KENMERKENBLAD
SigmaOil Deck Matt
VERWERKING VAN DE OLIE
Gereedschap

Kwast of roller. Verdeel de olie gelijkmatig over het oppervlak om overlappingen te
voorkomen. Overtollige olie afnemen met een doek of droge borstel om
glansverschillen te vermijden door ongelijke opname van het hout.

Voor gebruik

Goed roeren.

Verdunning

Onverdund verwerken.

Temperatuur

Niet verwerken bij een temperatuur beneden 10°C en een relatieve luchtvochtigheid
boven 80%.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten, even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede
afsluiting.

Attentie

Drenk doeken en pads onmiddellijk na gebruik in water vanwege het risico op
zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen. Deze dan als chemisch afval
behandelen. Reinig kwasten en rollers direct na gebruik met terpentine.

UITSTRIJKVERMOGEN
Praktisch rendement

Afhankelijk van de vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort,
applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Theoretisch rendement

Ca. 12 m2/l op strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.
Zie de informatie op de bus.

DROGING BIJ 23°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 50%
Stofdroog

Na ca. 5 uur.

Overstrijkbaar

Na ca. 20 uur.

REINIGEN
Morsvlekken en spatten

Wegnemen met een doek.

Gereedschap

Kwasten en rollers onmiddellijk na gebruik met terpentine schoonmaken. Doeken en
pads direct na gebruik drenken in water en deze dan behandelen als chemisch afval.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES
In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaart, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C,
is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
PRODUCTGEGEVENS
VERF IN DE BUS
Verpakking

1 liter; 2,5 liter

.

PRODUCTGEGEVENS
Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en
informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.
PPG Coatings Nederland b.v., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice DIY 0297 541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en
onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt,
en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.
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