
BIO.HOME natuurlijk Biohome 
natuurverfklasse

B
99% natuurlijk

max. 1% 
droogmiddel

PRODUCTFICHE
BIOHOME (NATUUR)HARSOLIE  nr.65 high solid
VOS-vrij,  (zonder synthetische emulgatoren, 
bewaarmiddelen, stabilisatoren...

NATUURHARSOLIE van BIO HOME is een 
universele verstevigende en beschermende olie voor 
hout, kurk en steenachtige materialen. Vooral 
aangewezen voor vloeren, trappen, deuren, 
meubelen, werkbladen, enz.

SAMENSTELLING: 
drogende plantaardige oliën, ook als standolie zoals 
lijn-, tung- en recinusolie. Verder gemodificeerde 
colofoniumhars, biobased VOSvrije verdunner, lood- 
en bariumvrij droogmiddel..

Verbruik: op kaal hout ca. 1,5 l. voor 10 m² (2 lagen),
minder op de meeste andere materialen

Ideale verwerkingstemperatuur: 18-20°C
Droogtijd: na eerste laag 10-12 u; na tweede laag       
12-24 u. Volledige doorharding na een week.

Het werkingsprincipe van onze Natuurharsolie is vrij 
eenvoudig: breng zoveel mogelijk olie IN het hout of  
ander materiaal zonder dat er een oliefilm OP het  
oppervlak gevormd wordt.

TOEPASSING OP HOUTEN VLOEREN
NATUURHARSOLIE nr. 65 wordt op onbehandeld 
hout doorgaans in twee lagen aangebracht.
Voor een eerste behandeling moet het te behandelen 
object geschuurd, goed droog, absorberend, vuil-, 
vet-, en stofvrij zijn.

 Dag 1
1. Olie verzadigend met een verfrol aanbrengen, 
ongeveer 100 ml per m². Evt. verdunnen met 
biobased Bial of reukloze Isopar.
2. 15 tot 20 minuten laten intrekken. Op sterker 
zuigende plaatsen mag tussendoor extra olie 
aangebracht worden.
3. Restolie manueel of machinaal verder in het hout 
boenen met een boenblok of éénschijfmachine met 
beige pad.
4. Overtollige olie zorgvuldig manueel of machinaal 
met katoenen lappen of absorberend papier 
afnemen. Evt. katoenen doeken onder de pad van 
een.éénschijfmahine leggen. Napolieren met witte of 
beige pad.
5. 12 uren (of langer) laten drogen.

Dag 2
Stappen 1 t.e.m. 5 met minder olie  herhalen en 
besluiten met een extra liefst machinale polierbeurt.

 
Onderhoud: Met harsolie behandelde oppervlakken 
worden, niet vroeger na 14 dagen, met neutrale 
plantaardige zeep in water onderhouden of met 
Aglaia zelfglanswas in water.
Indien nodig als jaarlijkse olie-onderhoudsbeurt 
Harsolie nr. 65 verdunnen( 30% of meer) en zeer 
spaarzaam uitwrijven. Met katoenen lappen polieren.

TOEPASSING OP HOUTEN TRAPPEN, DEUREN, 
MEUBELEN, WERKBLADEN enz.
Werkwijze zoals voor houten vloeren doch met 
aangepaste middelen. Olie aanbrengen met roller, 
kwast of doek. Ca. 15-20 minuten laten intrekken en 
overtollige olie afnemen met katoenen of andere 
absorberende lappen. Krachtig opwrijven. 

TOEPASSING OP KURK
Werkwijze zoals voor houten vloeren. Evt. voor 
betere opname de olie (ca. 20%) verdunnen met Bial 
of Isopat verdunner. Met 2 lagen Natuurharsolie en 
(zodra droog) 1 spaarzame laag Biopin Hardwas 
wordt een uitstekende bescherming bekomen.

TOEPASSING OP POREUS STEENACHTIG 
MATERIAAL
Natuurharsolie gelijkmatig verzadigend aanbrengen 
en na 15 minuten overtollige olie zorgvuldig met 
katoenen lap(pen) afnemen. Na 12 tot 24 u. evt. nog 
een dunne laag olie aanbrengen. Overtollige olie 
tijdig afnemen en het oppervlak krachtig napolieren.

KLEURMOGELIJKHEDEN
Bio Home Natuurharsolie wordt ongepigmenteerd 
aangeboden, transparant wit en lichte eik. De olie kan 
ook getint worden met Kreidezeit poederpigmenten. 
Zie Kreidezeit kleurenkaart.

 VOORZORGEN 
In natte toestand is olie brandbaar.
Met olie doordrenkte lappen kunnen onder 
uitzonderlijke omstandigheden spontaan ontbranden. 
Laat ze daarom buiten opengevouwen drogen en dan 
met het restafval meegeven.
Natuurharsolie zoals andere verfwaren buiten het 
bereik van kinderen houden.

EXTRA ADVIES NODIG?
Mail a.u.b. uw vragen door naar info@biohome.be of 
bel een van onderstaande nummers
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