
Eigenschappen
Gekleurde olie-/wasmengsels, hoofdzakelijk uit natuurlijke grondstoffen. 
De olie is geschikt voor de meeste parketoppervlakken met aanzuigend vermogen in binnenruim-
tes, zoals houtparket.

Ingrediënten
Lijnzaadolie, houtolie (Tungolie), zonnebloemolie, pigmenten (afh. van producttint), kolofonium-
hars-ester, gemodificeerde ureum, microwas, zinkzeep, barnsteenzuurester, kobaltbis (2-ethyl-
hexanoaat), zirconium-, calcium- en mangaanoctoaat-droger, antioxidans.

Arbeidsstappen:
1. Voorbereiding
De ondergrond moet droog (houtvochtigheid max.12 %)  en schoon zijn. Schuur het oppervlak en 
eindig de schuurgang met korrel 120.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.
Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.
Verbruik is 25-30 ml per m².
1 Liter is 30-40 m².

3. Bereid de olie voor
Open de verpakking en roer de olie een paar minuten goed door. Wanneer u niet goed roert, zal 
het eindresultaat vlekkerig zijn. Het is ook belangrijk om tussendoor te roeren wanneer u de kleu-
rolie aan het verwerken bent.

4. Aanbrengen
1e laag: Zet de olie grof op met een verzadigde witte pad (of verzadigde doek). Draaiingen van de 
pad (of doek) laten zitten.
Laat de olie intrekken. Na minimaal 45 minuten en binnen 1,5 uur (afhankelijk van de weersom-
standigheden als temperatuur en luchtvochtigheid) het oppervlak uitpoetsen met een schone witte 
pad. Wanneer de vloer vellingkanten heeft, maakt u voor het poetsen de vellingkanten schoon met 
een doek.
2e laag: Afwerken met Blue Dolphin Hardwax, Eco Hardwax of 2k lak.
De Eco Kleur olie voor verwerking eerst op kamertemperatuur laten komen.

5. Droging
Droog en opnieuw behandelbaar na 24 uur (20/25°C / 50-55% rel. luchtvochtigheid).

Belangrijk!
Doe eerst een droogtest voordat u de kleurolie gaat afwerken met Hardwax of lak.
Breng op een onopvallende plek Hardwax of lak aan. Masseer de Hardwax of lak goed in. 
Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de 
kleur wel op in de Hardwax of lak, dan moet de vloer nog verder drogen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen
Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.
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Opslag
Koel, droog en goed gesloten bewaren. Er kan zich een vel vormen. Vóór hernieuwd gebruik het 
vel verwijderen of de olie door een zeef gieten.

Verpakkingen
0,25 l / 1 l blikken.

Veiligheidsaanwijzingen

Opgelet! Met product doordrenkte arbeidsmaterialen zoals bijv. lappen, sponzen, kleding, schuur-
stof etc. luchtdicht opbergen in metalen bak of uitspoelen met water en op een niet brandbare 
ondergrond uitgespreid laten drogen (zelfontbrandingsgevaar!). Het product is op zich niet zelfont-
vlambaar. Bevat houtolie en kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Huidcontact kan tot overgevoeligheid 
leiden. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Bij inslikken meteen 
arts opzoeken en verpakking of etiket laten zien. Alleen in goed geventileerde omgevingen ge-
bruiken. Let bij de verwerking op een toereikende bescherming van de huid. Draag bij het schuren 
een fijnstofmasker! De mogelijkheid bestaat dat de natuurlijke grondstoffen een typische geur 
verspreiden.
 
Afvoer als afval
Vloeibare productresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf/lak of volgens de geldende 
lokale voorschriften afvoeren. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkhulpmiddelen kun-
nen na droging met het huisvuil meegegeven worden. Alleen gereinigde of van resten ontdane 
verpak-kingen met uitgeharde aanhechtingen ter recycling inleveren of volgens de geldende lokale 
voorschriften afvoeren! Niet reinigbare of niet adequaat geleegde verpakkingen dienen als product 
behandeld en afgevoerd te worden!

VOC-markering volgens Decopaint-Richtlijn en ChemVOCFarbV:
EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)
9411-9485 bevatten max. 1 g/l VOC.

AVV-Afvalcode volgens het Europese afvalregister: 08 01 11*
 
De informatie en aanwijzingen van het technische datasheet zijn bindend. Indien van deze voor-
schriften afgeweken moet worden, dient men vooraf de toepassingstechnische afdeling van 
ZenDac te raadplegen. De algemene bouwtechnische regels moeten nageleefd worden. Met het 
verschijnen van dit datasheet verliest alle eerdere informatie haar geldigheid.

Technisch data sheet
Blue Dolphin Eco Kleur olie

Versie: 1 
Gedrukt op 01/29/2009

Pagina 2 / 2

ZenDac WoodCare B.V. - Pampuslaan 143 - 1382 JN  WEESP  -  +31 (0)294-480810  -  www.zendac.nl


