
 
 

 

Kruidengronderingsolie
1. Beschrijving: 
Ecotec kruidengronderingsolie bevat een speciale mengeling 
etherische oliën op basis van lijnolie. Deze olie heeft een 
zeer hoge dieptewerking en dient ter bestrijding van 
schimmels en insecten. 
 
2. Inhoud: 
0,75L  Art. Nr. 1-3112 
2,5L   Art. Nr. 1-3113 
10L   Art. Nr. 1-3114 
 
3. Verbruik: 
0, 1L per m²; circa 10-12 m² per L op een gladde 
houtstructuur met normaal absorptievermogen. 
 
4. Kleur = Kleurloos 
 
5. Verdunningsmiddel: Product is gebruiksklaar. 
 
6. Droogtijd: 
Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: 
na 5 -12u. 
 
7. Waar te gebruiken: 
Kan binnen als kleurloze grondlaag verwerkt worden voor 
alle houtsoorten die nadien geboend, gevernist of gelazuurd 
worden (enkel met lazuur op oliebasis, niet op waterbasis!). 
Deze olie kan eveneens als éénmalige behandeling voor 
weinig benutte houtoppervlakken gebruikt worden. Het 
aanbrengen van Ecotec kruidengronderingsolie op 
houtoppervlakken in vochtige ruimtes voorkomt natuurlijke 
schimmelvorming. 
 
8. Eigenschappen: 
Ecotec kruidengronderingsolie is vuilwerend en 
vochtregulerend. De houtstructuur komt beter tot zijn recht. 
Door de etherische oliën verspreidt zich een aangename 
geur. 
 
9. Verwerking: 
9.1 Verwerkingstemperatuur: 
Ecotec kruidengronderingsolie niet onder 8 °C aanbrengen. 
9.2 Voorbereiding: 
De ondergrond moet proper, droog, geschuurd en vetvrij 
zijn. 
 
 

9.3 Verwerkingen 
Voor gebruik dient de bus goed geschud en kan de olie 
(naargelang absorptievermogen en de houtstructuur) 1 à 2 
maal aangebracht worden door middel van een rol of kwast. 
5 à 10 minuten na het aanbrengen van de kruidenolie mag 
het overtollige van de oppervlakken verwijderd worden door 
middel van een pluchevrije doek. 
Het wordt aangeraden tussen de oliebeurten telkens te 
schuren met korrel 100/150 schuurpapier of staalwol.  
Wenst men na deze behandeling het hout verder te 
bewerken, dient er een droogtijd van 24u gerespecteerd te 
worden. Nabehandeling enkel met lazuur op oliebasis, geen 
Pro Aqua lazuren! 
 
Geoliede en geboende oppervlakken, die met een 
microvezel poetsdoek gereinigd worden, behoeven een 
grondiger onderhoud en moeten daarom vaker opnieuw 
behandeld worden. 
 
10. Materiaal 
Rol, penseel of kwast, doek. 
 
11.Stockeren 
Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende 
verpakkingen best overgieten in kleinere, om zo het 
luchtvolume te minimaliseren en dan luchtdicht afsluiten. 
 
12. Samenstelling 
Lijnolie, isoparaffine, natuurlijke etherische oliën, loodvrij 
siccatief. 
 
13. Veiligheidsvoorschriften 
R10: Oliën, lakken en lazuren zijn brandbaar! Bij het gebruik 
en de verwerking van bovenvermelde producten mag er niet 
gerookt worden. Open verlichting vermijden en  de ruimte 
goed verluchten. Gebruikte vodden niet laten liggen! 
Zelfontstekingsgevaar.  
De vodden, opengelegd in vrije ruimte goed laten drogen. 
Voor kinderen onbereikbaar stockeren. Niet herbruikbare 
resten naar containerpark brengen. 
 
14. Voorschriften VOS verordening: 
VOS gehalte van dit product: 285gr./L 
Cat.: h/type SG 
Grenswaarden vanaf 01-01-2010: 750gr./L 
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TECHNISCHE FICHE 

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 
worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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