
 

LASURAL water gedragen  harde hout olie 

Referentie 467 8800 10 
Bevat geen allergenen stoffen 

LASURAL de beschermende behandeling voor hout is een nieuwe harde olie op waterbasis. Dit 

product is ecologisch en op basis van natuurlijke plantaardige grondstoffen.  

Deze nieuwe olie is geschikt voor het afwerken, beschermen en waterafstotend maken van 

onbehandeld hout zoals vloeren, meubels, houten plafonds, lambriseringen, kurk en ook poreuze 

minerale ondergronden binnen. 

Kleur: helder, droogt transparant op, de melkachtige kleur verdwijnt na het drogen 

Producteigenschappen: 

• Oplosmiddelvrij en bevat geen allergenen stoffen (lichaamsvreemde stoffen) 

• Lichte plantaardige geur 

• Niet ontvlambaar 

• VOC-12g / L bevat alcohol van grenen (EU-grenswaarde: 130 g / L) 

• Het is mogelijk de olie op kleur te maken 

 

Toepassing tips: 

• Niet gebruiken op vochtige ondergronden 

•Ondergrond schoon en stofvrij maken 

• Het hout ontvetten 

• Lasural goed omroeren. Bij het op kleur brengen van de lasural: mix de pigment basis met een 

beetje van de lasural en meng het daarna door het blik voor een betere menging. 

• Op hardhout, verdunnen tot 20% water 

• Droogtijd tussen lagen: 6-24 uren afhankelijk van de houtsoort 

• Opbrengen met een lakroller of kwast 4 mm in de richting van de houtvezels 

• Egaal aanbrengen (goed verdelen) 

• Als je ziet dat er te dikke laagjes zijn op sommige plekken, haal die weg met een vochtige 

pluisvrije doek voordat het droogd is. 

• Na 24 uur drogen (bij 20 ° C) van de eerste laag, de opstaande haartjes van het hout weg 



schuren en daarna stofvrij maken. 

• De tweede laag onverdund aanbrengen 

Opmerking: 

Opmerking: bij hout waar tannine vrij komt, zoals in oud eiken of kastanje hout, moet u een olie 

houdende niet op water gebaseerde lasural (169) nemen om het bloeden tegen te gaan. 
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