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GEBRUIKSAANWIJZING

Vesting Wasolie is tevens onderdeel van 
het Vesting Onderhoudspakket

Productblad

another product from vesting lab.

Voorbereiding: Voor gebruik goed doorroeren. 
(Bij gebruik van meerdere blikken, de blikken 
van dezelfde kleur allemaal bij elkaar gieten 
en daarna goed mengen/roeren.) Het opper-
vlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook 
mogen er geen resten oude lak of olielagen 
aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur 
moet tussen de 15-25 °C liggen. 

Verwerking: Wasolie is klaar voor gebruik, 
niet verdunnen. De afwerking bestaat altijd 
uit twee lagen. Eerste laag: Wasolie op kleur 
of naturel dun aanbrengen. Overtollige olie 
direct verwijderen met een pluisvrije doek en 
niet laten indrogen. Aanbrengen met vloer-
borstel of machinaal met een boenmachine. 
Droogtijd ca. 12-24 uur, afhankelijk van de 
temperatuur en ventilatie. Tweede laag: idem 
aan de eerste. Droogtijd ca. 12-24 uur.

Uithardingstijd
De vloer is, nadat deze voor de tweede keer 
behandeld is, na ca. 24 uur overloopbaar 
en stofdroog. Totale uitharding duurt drie 
weken. In deze periode is de vloer nog 
kwetsbaar voor vocht en bijtende midde-
len. De vloer in de eerste drie weken enkel 
reinigen met stofzuiger of stofdoek. Voor de 
uitharding is een goede ventilatie vereist.

Onderhoudsadvies
Regelmatig met dweilwater voorzien van 
Vesting Wax & Clean. Periodiek met Vesting 
Onderhoudsolie voor het bijwerken van de 
toplaag en het voorkomen van loop- en 
gebruiksplekken in de vloer. 

Verbruik
1 liter = ca. 30-40 m².

Wasolie

KWALITEITEN

-  WO 1000, matte thixotrope met langere open tijd wasolie
- WO 2000, matte wasolie, met langere open tijd
-  WO 3000/4000, wasolie met snellere aandroging, matte,  

zijdeglans en kiezelzuur versie beschikbaar

KENMERKEN

- Vuil- en vochtwerend
- Goede slijtlaag
-  15 standaard kleuren, tevens 

maatwerk op aanvraag
- Verschillende glansgraden
-  Behoud van natuurlijke  

uitstraling hout

TOEPASSINGEN

- Nagenoeg alle houtsoorten
-  Op een onbehandeld houten 

oppervlak
- Plaatselijk bij te werken
- Zwaar belopen ruimten
- Op gebeitste oppervlakken

Vesting oliën en (hard)wasoliën beschermen en geven  
houten oppervlakken een mooie, karakteristieke afwerking. 

De (hard)wasolie is enkel geschikt voor houten opper-
vlakken die binnen worden gebruikt. Ze verfraaien en 
zorgen voor een uitstekende vocht- en vuilafstotende 

beschermlaag.

Vesting Wasolie is een kwalitatief hoog-
waardig product voor het behandelen van 

houten oppervlakken. Vesting Wasolie 
zorgt voor een goede afwerklaag die het 

oppervlak beschermt tegen vocht, vuil en 
alledaags gebruik. Door het gebruik van 

natuurlijke oliën en wassen krijgt het hout 
tevens een diepe, natuurlijke uitstraling.

Kleur op maat in overleg

KLEUREN

- Natural
- Soft White
- Natural White
- White
- Creamy White
- Soft Grey
- Grey 
- Smoked

- English Color
- Abbey Brown
- Chocolate
- Sand
- Black
- Mahogany
- Cherry

VERPAKKINGEN

- 6 x 1 ltr.
- 22 x 1 ltr.
- 4 x 2,5 ltr. 
- 4 x 5 ltr. 
- 10 ltr. 
- 20 ltr.


