
BIO.HOME natuurlijk Biohome 
natuurlabel

C
PRODUCTFICHE

BIOPIN MEUBELOLIE

Omschrijving
Biopin meubelolie beschermt en onderhoudt meubelen e.a. houten objecten. Speciale samenstelling uit 
nagroeibare plantaardige grondstoffen. De houtnerven en -kleur worden benadrukt. De oppervlakken bekomen 
een lichte zijdeachtige glans en worden water- en vuilafstotend.  

Toepassingsgebied
Voor nazorg van geolied hout alsook als eerste olieafwerking van onbehandelde houten meubelen in huis. 
Geschikt voor zacht hout zoals grenen, spar e.d., ook voor harde houtsoorten als beuk en eik. Voor tropisch hout 
a.u.b. biopin teakolie gebruiken.

Technische gegevens

Samenstelling 
Bindmiddelpolymeer uit natuurlijke oliën, vetzuren en harsen. 
Verdunner: isoparafinne. Hulpmiddel: lood- en bariumvrij 
droogmiddel.

Kleur: kleurloos, verdiept de houtkleur en benadrukt de 
houttekening.
Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van 
kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid Ongeopend tenminste 4 jaren houdbaar.
Verpakkingsgrootte 0,5 liter
Gevarenklasse VbF A II (brandbaar in vloeibare vorm)
Dichtheid  ca. 0,84 g/ml
Viscositeit  ca. 28 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C.
Vlampunt > 62 °C

Verbruik 60-70 ml/m2 per laag, afhankelijk van de ruwheid 
en het zuigend vermogen van de ondergrond.
Droogtijd Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3-5 
uur droog. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en 
geringe ventilatie vertragen het drogen en bevorderen 
geurvorming.

Algemene opmerkingen:
Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, 
vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. 
Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde 
omstandigheden, zoals hoge temperatuur, kunnen drogende 
oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie 
doordrenkte lappen opengevouwen drogen of bewaar ze 
onder water tot ze afgevoerd worden.
Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat 
geen enkel zelfontbrandingsgevaar.

Verwerking

Geschikte ondergrond: onbehandeld of geolied hout.
Eisen aan de ondergrond: de ondergrond moet stevig, 
droog, stof- en vetvrij zijn.
Aanbrengen: met een kwast of katoenen doek. Niet bij 
temperaturen onder 8 °C gebruiken.
Verdunnen: het product onverdund verwerken. Indien nodig 
aanlengen met biopin Verdunner.
Voorbehandeling: harsrijke en tropische houtsoorten met 
biopin Verdunner afnemen.
Grondlaag:  afhankelijk van het opzuigend vermogen van de 
ondergrond 1-2 lagen dun en gelijkmarig opbrengen. Niet 
ingetrokken olie telkens na ca.10 minuten met bvb. katoenen 
lappen afnemen en het oppervlak tussen elke fase laten 
drogen. Na 3-5 u drogen nogmaals met een klein beetje olie 
en een doek inpolieren.
TIP: binnenkant van kasten slechts 1 maal spaarzaam met 
olie behandelen en lang laten uitluchten om geurhinder te 
voorkomen. Of gebruik olievrije of -arme producten zoals 
biopin bijenwas of hardwas.

Reinigen en onderhoud: oppervlakken schoon maken 
zonder gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. 
Vetvlekken e.d. met biopin Verdunner verwijderen. Met een 
beetje olie op een doek het oppervlak spaarzaam inwrijven 
en laten drogen. Herhaal dit indien nodig. 
Gereedschappen reinigen:  direct na gebruik met biopin 
Verdunner.

Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad 
zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de 
praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen 
toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient 
te controleren dat de producten voor de betreffende toepassing 
geschikt zijn. De fabrikant behoudt het recht op technische of 
ecologische veranderingen in de samenstelling. 
Milieu: Geen productresten in het afvalwater brengen. Volledig 
ingedroogde productresten kunnen bij het huisafval, geleegde 
blikken in de metaalcontainer.
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