
Bangkiraiolie o.a. gebruiken op:
•	 Onbehandeld	hardhout
•	 Verouderde/	verpoederde	olie	lagen
•	 Hersteld	verweerd	hardhout

Het	te	behandelen	oppervlak	moet	schoon	en	droog	zijn	(alg	en	mos	vooraf	grondig	ver-
wijderen	met	een	daartoe	geëigend	middel).	

Vergrijsd	hout	licht	schuren	en	behandelen	met	Houtcleaner	om	de	oorspronkelijke	
houtkleur	weer	terug	te	halen.	

De	gereinigde	en	droge	ondergrond	behandelen	met	Bangkiraiolie	met	behulp	van	een	
kwast.	Na	circa	10	minuten	de	overtollige	Bangkiraiolie	verwijderen	met	een	pluisvrije	
doek.	

Tip:
Bankiraiolie aanbrengen met de kwast tot deze niet meer wegtrekt en het hout is ver-
zadigd. Na het droogwrijven mag er geen laagje olie meer achterblijven op de onder-
grond. 

Verftechnisch advies
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Bangkiraiolie



 Algemene informatie  Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.koopmansverf.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen 
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

BANGKIRAI OLIE 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout 
aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimi-
neerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat 
volgens voorschrift fabrikant.   
 
Verweerd hout: 
Schuren en reinigen met Houtcleaner. De gereinigde en droge 
ondergrond 1 of 2x behandelen met Bangkirai Olie met behulp 
van een kwast en na ca. 10 minuten nawrijven met een doek. 
 
Zachte houtsoorten: 
2 of 3x behandelen. 
 
Reeds behandelde ondergronden: 
Reeds met Bangkirai Olie behandelde maar inmiddels teveel 
door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw met een 
laag Bangkirai Olie in een optimale staat te brengen.  
 
Let op: Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container 
of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.  

 Eigenschappen 

 Verwerking 

 Ondergrondvoorbehandeling 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 5°C en bo-
ven een RV van 85%. 

Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaat-
vrije terpentine 

Kwast, pluisvrije doek    

Verdunning  : Niet verdunnen 

Nummer : 6791 

Datum : 13-08-2015 

Versie  : 09 

Toepassing : Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral hardhouten meubelen en vlonders in de 
tuin 

Kenmerken  : Voor teakhout 
Voor tuinmeubels, vlonders etc. 
Impregnerend 
Waterwerend  

Basis  : lijnolie 

Kleur  : transparant bruin 

Dichtheid 20°C : ca. 0,86 kg/ltr.  

Laagdikte   : 35 mu. droog 

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 2 uur 

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur 

Glans  : n.v.t. 

Vastestofgehalte : ca. 45 vol %.  

Theor.rendement : ca. 6 m² / liter, afhankelijk van de 
zuiging en ruwheid van de ondergrond. 

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 


