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DEKS OLJE ® D.2

Productbeschrijving

Snelle renovatie zonder het hout vooraf kaal te maken of te schuren.

Eigenschappen

•	Sterke en soepele film waarin geen blazen of barsten ontstaan en die niet afschilfert.
• Diepglanzende en duurzame afwerking.
• Goed vloeibare transparante vernis - de houtnerf blijft zichtbaar.
• Zorgt voor een langdurige bescherming.
• Schuren tussen de lagen is niet nodig.
• Eenvoudig te onderhouden, het volstaat om de oppervlakken regelmatig met zoet
water af te wassen.

Toepassingen

•	Binnen / Buiten. Horizontale en verticale oppervlakken.
• Nieuw of oud exotisch hout (teak, ipé, mahonie, movingui, bangkirai…).
• Tuinmeubilair, poorten...
Lambrisering, deuren, ramen, lijstwerk...
• Op boten wordt DEKS-OLJE® D.2 gebruikt voor werkzaamheden boven de
waterlijn.

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij +20°C): 0,9 ± 0,05.
Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 56 ± 1.
Vlampunt: > 60°C.
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 20 l.
VOS: Maximaal 400 g/l.

Voorbereiding
van de ondergrond

•	Het hout moet worden voorbehandeld met DEKS-OLJE® D.1*. 24 uur laten drogen.
• Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product.
• DEKS-OLJE® D.2 niet aanbrengen bij vochtig weer of in de late namiddag.
• DEKS-OLJE® D.2 geeft een gladde afwerklaag. Op loopgedeelten wordt aanbevolen om
alleen DEKS-OLJE® D.1* aan te brengen.

Gereedschap

Verfborstel, rol.

Verwerkingsadvies

•	Het hout moet vooraf behandeld zijn met DEKS-OLJE® D.1*, voor specifieke toepassingen eventueel ook met RUSTOL-OWATROL®* of met XYLKOTE*.
• Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product.
• Niet verdunnen.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

HOOGGLANS VERNIS VOOR HOUTWERK
BINNEN EN BUITEN

Rendement

15 m² per liter.

Onderhoud

Om met DEKS-OLJE® D.2 afgewerkt hout te herstellen, het beschadigde oppervlak
afschuren met zeer fijn schuurpapier (speciaal voor carrosserie) en hierbij
DEKS-OLJE® D.1* gebruiken als polijstmiddel. Bedoeling is niet om het hout te
schuren, maar de vernislaag op de beschadigde zone te ontglanzen. Daarna het
oppervlak afvegen met een schone niet-pluizende doek, eventueel gedrenkt in
DEKS-OLJE® D.1*. De volgende dag een eerste laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen.
12 uur laten drogen en een tweede laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen. De behandeling herhalen tot de gewenste glansgraad verkregen is.
NB: Hout in een maritieme omgeving regelmatig met zoet water afwassen om
zoutresten te verwijderen.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Houdbaarheid

Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en
de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Datum van uitgifte

05.2015
* zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

DEKS OLJE® D.2 is een merk van

GROUPE

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

•	Afhankelijk van de mate van blootstelling van het oppervlak, 3 tot 6 lagen
DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen.
• Tussen elke laag minstens 12 uur laten drogen.
• Het heeft geen nut om tussen de lagen te schuren.
• 3 tot 4 dagen laten drogen vooraleer het oppervlak in gebruik te nemen.
Opmerking: spatten of druppels van DEKS-OLJE® D.2 moeten worden verwijderd voor
het product droog is. Na droging zijn vlekken heel moeilijk te verwijderen. Ga dus
zorgvuldig met het product om en verwijder vlekken meteen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
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