CéPé European Antique Wasolie Naturel en CéPé European Witte Wasolie
CéPé European Antique Wasolie® is een éénkomponenten houtolie op waterbasis,
bestemd voor gebruik binnenshuis, toepasbaar op vrijwel elke houtsoort en geeft een
mooi, zachtglanzend effect aan uw vloer, meubels e.d. Bij toepassing op vloeren dient u
eerst de CéPé Impregneer aan te brengen voordat u de wasolie gebruikt!
Eigenschappen:
- Praktisch reukloos.
- Snelle aan- en doordroging.
- Eenvoudig plaatselijk bij te werken.
Voorbehandeling onbehandeld hout:
Licht opschuren met fijn schuurpapier, korrelgrootte 120, hierna goed stofvrij maken.
Werken in de lengterichting van het hout.
Voorbehandeling reeds geolied hout:
Eerst grondig ontvetten. Vlekken, kringen en vergrijsde plekken wegschuren, vervolgens
de verwerking zoals van onbehandeld hout.
Voorbehandeling onbekende ondergronden:
Eerst proefstuk opzetten om de hechting te controleren.
Verwerking:
CéPé European Antique Wasolie naturel® CéPé European Antique Witte Wasolie® voor
gebruik goed schudden. Eerst bijv. plinten en dorpels behandelen. Daarna met acrylkwast
of roller de eerste laag olie dun en egaal opbrengen. Niet meer aanbrengen dan wat u in
20 minuten kunt verwerken. De olie ca. 20 minuten laten indringen. Daarna overtollige olie
weghalen met een doek. Op vloeren, tafelbladen e.d. dienen minimaal 3 à 4 lagen, met 20
minuten tussentijd, te worden aangebracht. Na de laatste laag olie goed inwrijven met
doek, boenblok of boenmachine.
Gereedschap:
- Acryl kwast
- Roller
- Doek
Droogtijd:
- Overoliebaar na ca. 20 minuten bij een temperatuur van ongeveer 20º C.
- Stofdroog na ca. 24 uur.
- Volledige belastbaarheid wordt bereikt na 5 dagen.
Reinigen:
Handen en gereedschap meteen na gebruik reinigen met zeep en warm water. Afval niet
in het riool laten lopen.
Attentie:
Niet gebruiken in combinatie met lak. Wasolie geeft geen optimale bescherming tegen
water en huishoudchemicaliën. Goed bijhouden is noodzakelijk.
Verpakking goed gesloten houden en tegen zonnewarmte beschermen.
Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
Restanten afgeven bij klein chemisch afval.
Inhoud: 1.000 ml
Verbruik: ca. 20 m² (afhankelijk van houtsoort en aantal lagen)
Op waterbasis
Vorstvrij bewaren.
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