
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Een watergedragen houtolie-emulsie voor vochtige binnenruimtes op basis van 
natuurlijke oliederivaten. Beschermt hout tegen vocht en vuil en vermindert het 
scheuren van houten oppervlakken.

Houten vloeren en vlonders.

Geschikt voor kaal hout of eerder met olie behandelde oppervlakken in vochtige 
ruimtes. Ook geschikt voor thermisch gemodificeerd hout en hardhout.
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TIKKURILA

SUPI FLOOR OIL 
BESCHERMENDE OLIE VOOR HOUTEN VLOEREN IN NATTE RUIMTES

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring 
en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af 
voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden 
ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



Technische gegevens

Basisverf

Kleuren

Dekking

Inhoud 

Applicatiemethode

Droogtijd (23oC en 50% 
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Gewicht % vaste stof

Opslag

EC BASIS

Kleurenkaarten:
Interieur woodtains
Kan worden gekleurd in transparante Tikkurila-kleuren.

8-15 m²/l, afhankelijk van de porositeit van het houtoppervlak en de houtsoort.

0,9 l

Applicatie met kwast of spons.

Stofdroog na een paar uur. Klaar voor gebruik na ongeveer 2 dagen. De 
porositeit van het substraat en de hoeveelheid gebruikte olie beïnvloeden de 
droogtijd.

1,0 kg/l, ISO 2811.

14

Sluit het blik zorgvuldig voor het volgende gebruik. Slecht gesloten blikken en 
restanten zijn niet bestand tegen langdurige opslag. Gekleurde producten 
moeten tijdens hetzelfde schilderseizoen worden gebruikt. Bescherm tegen 
vorst.
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SUPI FLOOR OIL 

TOEPASSING INSTRUCTIES
Voorwaarden
Tijdens de behandeling en het drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de beits minimaal 
+5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%.

Voorbereiding van het oppervlak
Nieuwe schone houten oppervlakken:
Verwijder vuil en stof van het houtoppervlak. Maak het oppervlak licht nat met een waterspuit, laat drogen en 
schuur de losse houtvezels weg (schuurpapier nr. 230). Verwijder het schuurstof.

Oppervlakken die eerder zijn behandeld met houtolie:
Reinig met Supi Sauna Cleaner volgens de aanwijzingen, grondig afspoelen en laten drogen. Schuur indien 
nodig en verwijder het schuurstof. Verwijder los materiaal met een schraper en/of staalborstel. Als er een 
zichtbare filmlaag op het oppervlak achterblijft, verwijder deze dan voor de behandeling.

Toepassing
Roer Supi Floor Oil grondig door voor gebruik en tijdens het aanbrengen.

Breng eenmaal aan met een kwast of spons en druk stevig aan zodat alle olie gelijkmatig in het hout wordt 
opgenomen. Veeg eventuele overtollige olie na ca. 30 minuten weg. Verdeel de olie gelijkmatig en zonder 
onderbrekingen over de gehele lengte van de plank om overlapping te voorkomen. Behandeling met olie zorgt 
ervoor dat het hout er donkerder uitziet.

Verwarm de sauna voor en ventileer deze grondig voor gebruik.

Onderhoud uitvoeren, indien nodig. Oppervlakken die continue worden blootgesteld aan vochtbelasting, 
moeten met tussenpozen opnieuw worden behandeld.

Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen 
voor het reinigen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies
Behandel het nieuwe oppervlak ongeveer 1 week voorzichtig. Het oppervlak kan, indien nodig, na ongeveer 
twee dagen na de oppervlaktebehandeling licht worden schoongemaakt met een zachte borstel of dweil. 
Het oppervlak kan op zijn vroegst na 1 maand worden schoongemaakt met Supi Sauna Cleaner (1-2 dl 
schoonmaakmiddel in 5 liter water) om het product zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid te laten 
bereiken.

Milieu en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of 
gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
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Gezondheid en Veiligheid
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-
one (BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een 
allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. Dit 
product bevat een biocide voor het conserveren van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-
chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] 
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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