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TIKKURILA

TEHO OIL PAINT
BUITENVERF OP OLIEBASIS VOOR HOUT / SEMI-GLANS

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en 
wordt naar ons beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij 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. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door 
het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie 
eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alkydolieverf.

Houten gevels, raamkozijnen, balustrades, hekken, vlaggenmasten.

Voor het buiten schilderen van onbehandelde, in de fabriek geprimerde 
oppervlakken of gezaagde en geschaafde houten oppervlakken die eerder met 
olieverf zijn behandeld.

Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen



Technische gegevens

Basisverf

Kleuren

Glansgraad

Dekking

Inhoudsmaten

Toepassingsmethode

Droogtijd (23°C en 50%
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Weerbestendigheid

Gewicht % vaste stof

Opslag

A Basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Wooden facades. Kan getint worden in exterieurkleuren van Tikkurila.

Semi-glans.

Gezaagde houten oppervlakken 6-8 m²/l. 
Geschaafde houten oppervlakken 9-11 m²/l.

A Basis: 0,9l, 2,7l.
C Basis: 0,9l, 2,7l.

Kwast.

Het geschilderde oppervlak is na ca. 24 uur droog. De volgende laag bij 
voorkeur enkele dagen na het gronden aanbrengen. Het drogen gaat 
langzamer bij dikke verflagen, bij lagere temperaturen of bij een hoge relatieve 
luchtvochtigheid.

ca. 1,3 kg/l, afhankelijk van de kleur, ISO 2811.

Kenmerkend voor de bindmiddelen die in olieverven worden gebruikt, is dat de 
verffilm door verwering een deel van zijn glans verliest.

62.

Ongevoelig voor koude opslag of transport. Slecht gesloten of gehavende 
blikken kunnen slecht tegen langdurige opslag.

PRODUCT DATA SHEET 03.09.2021

TEHO OIL PAINT

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en 
wordt naar ons beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij 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. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door 
het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie 
eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

MaaikedeKroon
Doorhalen



TOEPASSING INSTRUCTIES

Toepassingscondities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5 °C zijn en de relatieve 
luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%. Plan het schilderen zo dat de verflaag 
voldoende tijd heeft om te drogen na avonddauw. Condensatie op verse verf zal afwerking afvlakken en droging 
vertragen.

Componenten mengen
Terpentine als verdunner voor gronden (ca. 5%) en eventueel voor aflakken.

Voorbereiding van het oppervlak
Ongeschilderde oppervlakken:
Reinig het onbehandelde houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, schimmels of los materiaal. Grond het oppervlak 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw met Valtti Primer. Verwijder losse hars van noesten.

Eerder geschilderde oppervlakken:
Gebruik een schraper om alle losse verf en verweerd/vergrijsd hout van het oppervlak te verwijderen en borstel het 
oppervlak schoon met een staalborstel. Was alle vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Homeenpoisto 
oplossing (Mould Removal) volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Valtti Primer.

Schilderen
Om een gelijkmatige kleur van het oppervlak te verkrijgen, mengt u een voldoende hoeveelheid verf in één pot. 
Roer de verf goed vóór gebruik. Breng aan met een kwast. Voorstrijken met Öljypohja of met Teho Oil Paint 
verdund met 5% Alkydiohenne 2010 of terpentine. Afwerken met onverdunde Teho Oil Paint op zijn vroegst 24 uur 
na het gronden, maar bij voorkeur na enkele dagen. De afwerkverf kan indien nodig verdund worden. Behandel de 
kopse kanten van het hout royaal.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten vooral in knoesten. Schommelingen in temperatuur en 
vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

Reinigen van gereedschap
Reinig gereedschap met Terpentine of Tikkurila Pensselipesu (gereedschapreiniger).

Onderhoudsinstructies
Ga voorzichtig om met het geschilderde oppervlak. Het product bereikt, onder normale omstandigheden, in 
ongeveer vier weken zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid. Als een oppervlak kort na de behandeling moet 
worden gereinigd, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil. 

Vanaf een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met Talon Huoltopesu/Finncleaner 
(meng 1 deel van Talon Huoltopesu met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een 
sterkere Huoltopesu-oplossing (1: 1). Na het wassen afspoelen met water en laten drogen.

Onderhoudsbehandeling
Onderhoud kan worden gedaan met Teho Oil Paint, Ultra Mat en Vinha.
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Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
Let op! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen 
kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water gedrenkt worden en in een gesloten metalen 
container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd.

Gezondheid en Veiligheid
Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-
isothiazol-3-one (OIT), 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT). Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en 
damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan 
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 
gebruiken. Voorkom vrijkomen in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: 
met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. 
Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden wanneer gespoten wordt. Spray of 
nevel niet inademen. Bevat kleine hoeveelheden sensibiliserende stoffen: ftaalzuuranhydride.

GHS02 GHS07 GHS09
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