
De molenlijn van CéPé Producten is een serie buitenoliën van 9 kleurtinten en één naturel tint. Alle

10 tinten zijn genoemd naar bekende molens gevestigd in Noord-Holland.
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Milieuvriendelijke decoratieve olie speciaal ontwikkeld voor buitenshuis. 

Deze olie is een transparante, vochtregulerende gekleurde olie op waterbasis. Deze olie is geschikt 

voor alle houtsoorten o.a. teak, meranti, bankirai etc. Dit product is uitermate geschikt voor reeds 

geïmpregneerd hout. De olie is anti-alg en schimmelwerend, wordt niet glad en is UV beschermend. 

CéPé Buitenolie is gebruiksklaar en dekt in één keer. Houd er rekening mee dat de inhoud voor 

gebruik goed doorgeroerd moet worden. Breng de olie dun aan met een kwast, doek, spons, 

sponskwast of pad, in de lengterichting van het hout. CéPé Buitenolie dringt diep in het hout door 

waardoor de levensduur van uw hout aanmerkelijk wordt verlengd. 

Reinig uw hout met een huishoud schoonmaakmiddel zónder siliconen. Daarna eventueel ruw hout 

gladschuren en stofvrij maken. Hierna de olie DUN aanbrengen. 

Stofdroog na ca. 4 uur 

Desgewenst een tweede laag na 21 dagen aanbrengen. 

1.000 ml buitenolie is voldoende voor ca. 15 - 20m2, sterk afhankelijk van de structuur van het hout 

en de te behandelen houtsoort.  

CéPé Buitenolie is verkrijgbaar in bussen van 500 ml en 1.000 ml en emmers van 2.500 ml en 5.000 

ml.   

De kleur wordt mede bepaald door de kleur van uw hout en het aantal aangebrachte lagen olie. 




