
 

 

 

 Meubelonderhoudsolie

1. Beschrijving: 
Ecotec meubelonderhoudsolie is een aangenaam 
ruikend plantenconcentraat, dat uiterst geschikt is 
om geoliede, geboende of geïmpregneerde 
oppervlakken te reinigen en te voeden. 
 
2. Inhoud: 
0,25L Art. Nr. 541 
 
3. Verbruik: 
0,10L meubelonderhoudsolie is ruim voldoende 
voor 4m² 
 
4. Kleur: 
Natuurlijke, lichte houtoppervlakken krijgen een 
zachte honingtint. 
 
5. Verdunningsmiddel: 
Product is gebruiksklaar. 
 
6. Droogtijd: 
Naargelang de temperatuur en de 
luchtvochtigheid, kan na 15min opgeboend 
worden. 
 
7. Waar: 
Verzorging voor alle ondergronden binnenshuis. 
In het bijzonder voor meubelen, deuren, houten 
keukens, tafels en lambriseringen. 
 
8. Eigenschappen 
Door de speciale combinatie van vet- en 
vuiloplossende substanties zoals azijn, alcohol en 
isoparafine verwijdert deze meubelonderhoudsolie 
bijna alle vervuilingen en 
ouderdomsverschijnselen van houtoppervlakken. 
Er blijft een fijne lijnolielaag over, die kleine 
voegen, krassen enz... opvult en het gehele 
oppervlak een frisse, zijdematte glans verleent. 
 
 
 

9.1 Voorbereiding 
De oppervlakken eerst reinigen met houtzeep en 
dienen stofvrij en droog te zijn. 
 
9.2 Verwerking: 
Ecotec meubelonderhoudsolie met een plushvrije 
doek aanbrengen en goed inwrijven. Na een 
droogtijd van circa 15 min met een droge doek 
opwrijven. 
 
10. Gereedschap: 
Plushvrije doeken. 
 
11. Stoekering: 
Koel, vorstvrij, gesloten verpakt. 
 
12. Samenstelling: 
Lijnolie, azijn, agraralcohol, isoparafine, loodvrije 
droogstoffen, natuurlijke etherische oliën. 
 
13. Gevaarklasse: 
Niet van toepassing. 
 
14. Veiligheidsvoorschriften: 
Product is brandbaar! Bij de verwerking van dit 
product verboden te roken of in de buurt van open 
vuur te komen. Tijdens en na de behandeling 
kamer goed verluchten. Gebruikte doeken of 
vodden niet laten liggen! Brandgevaar! Gebruikte 
doeken in openlucht laten drogen. 
 
15. Voorschriften VOC wetgeving: 
VOC gehalte : 285gr./L 
Kathegorie : f 
Type : Lb; 
Grenswaarde VOC voor dit product: 
Vanaf 01-01-2007: 700gr./L 
Vanaf 01-01-2010: 700gr./L 
 

 

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers.  De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast 
kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in 

de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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