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Hardolie
1. Beschrijving 
Transparante natuurolie die geschikt is voor intensief 
begane vloeren. Kan gebruikt worden voor alle 
oppervlakken binnenshuis, zoals planken vloeren, 
parketten, trappen of kurk. Zeer hoog indringvermogen. 
Na te behandelen met boenwas. 
 
2. Inhoud 
0.250L Art. Nr. 2-3401 
0.75L Art. Nr. 2-3402 
2,5L Art. Nr. 2-3403 
10L Art. Nr. 2-3404 
 
3. Verbruik 
20-50ml/m², 20-50 m²/L naargelang de ondergrond. 
 
4. Kleur 
Kleurloos, accentueert de houtnerven honingkleurig. 
 
5. Verdunningsmiddel 
Product is gebruiksklaar. Kan met isoparaffine verdund 
worden. 
 
6. Droogtijd 
Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: 
stofdroog na 3u, handdroog na 4-6u, na 24u. schuurbaar 
en verder bewerkbaar.  Kurk kan trager opdrogen (proef 
uitvoeren). 
 
7. Waar 
Te gebruiken voor intensief gebruikte oppervlakken 
binnenshuis zoals plankenvloeren, deuren, trappen, kurk, 
houten werkbladen of openporige steensoorten.  
Geëigend voor hout- of kurkoppervlakken die achteraf 
geboend worden.  Bij licht loofhout kunnen 
kleurschakeringen ontstaan. In deze gevallen de vloerolie 
gebruiken 
 
8. Eigenschappen 
8.1 Technische eigenschappen 
Viscositeit: 14sec.DIN 4mm gietbeker. Vaste deeltjes: 
ca.74%; mat tot zijdematte teint; Droging: geoxideerd in 
ca.24u.  
8.2 Biologische eigenschappen 
EN 71.3 veilig voor speelgoed. 
Ecotec Hardolie wordt gefabriceerd op basis van niet-
giftige en natuurlijke grondstoffen.  Veroorzaakt geen 
elektrostatische oplading.  Mits correct toegepast is 
Ecotec hardolie onschadelijk voor mens en milieu. 
 
 
 
 

 
9. Verwerking 
9.1 Verwerking: Niet verwerken onder 8°C. 
9.2 Voorbereiding 
De ondergrond moet proper, droog, vetvrij en 
absorberend zijn. Het hout moet opgeschuurd worden 
met korrel 100-150. 
9.3 Verwerking 
De olie voor gebruik goed omroeren. In dunne lagen 
aanbrengen en onmiddellijk inwerken. Niet ingedrongen 
olie na ca. 5-10 min. met een doek verwijderen, anders 
kunnen blinkende vlekken ontstaan. Afhankelijk van de 
droging deze handeling na 5-24u herhalen. Na het 
aanbrengen van de eerste laag licht opschuren. Volgende 
lagen aanbrengen naargelang het absorptievermogen 
van het oppervlak. 24u na de eindbehandeling, indien 
gewenst, afwerken met was-finish.  
 
10. Materiaal 
Bij voorkeur machinaal aanbrengen, kan ook met kwast 
of rol. Materiaal na gebruik met isoparaffine reinigen. 
 
11. Stockeren 
Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende 
emmers zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 9 
maanden houdbaar. 
 
12. Samenstelling 
Lijnolievernis, Chinese houtolie, Kolophoniumhars, 
isoparaffine, loodvrije droogstoffen, Ricinestandolie, 
oximes. 
 
13. Veiligheidsvoorschriften 
Brandbaar product. Niet roken of blootstellen aan 
warmte tijdens het gebruik. Tijdens en na het gebruik 
zorgen voor een goede verluchting. Zelfontbranding 
mogelijk: gedrenkte doeken in buitenlucht laten 
opdrogen. Ook niet giftige producten dienen voor 
kinderen onbereikbaar te zijn. Olieresten laten indrogen 
en verder verwerken volgens plaatselijke voorschriften. 
 
14 Voorschriften VOS regulering: 
VOS-gehalte 231 gr./L; 
Categorie: f - Type: SG 
Max. grenswaarden voor dit product:  
Vanaf 01-01-2010 : 700 gr/L; 
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Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 
worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten 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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