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Q-Oil® 700.XXXX 

Productbeschrijving  

Dit product heeft een warme, natuurlijke en matte uitstraling. 

De kenmerken van de olie na uitharding zijn een mat 

oppervlak, minimale vergeling door afwezigheid van 

vergelende olie zoals lijnolie, een zeer goede bestendigheid 

tegen chemische huishoudproducten, goede water- en 

vlekbestendigheid en een hard oppervlak bestand tegen 

intensief gebruik. 
 

Technische gegevens 
Artikel Naam:  

Artikel nr.: 

Q-Oil®  

700.XXXX 

Rendement:  

 

1 laag 15 m2/ lt. 

2 lagen 10 m2/ lt. 

3 lagen 7 m2/ lt. 

Glasgraad: < 4-5, hoek 60° 

 

Verpakking: Blik 10 lt. / IBC 

  

Viscositeit: 

 

12 – 16 sec Din cup 

4mm 

Opbrengtechniek: Wals (Q-oil Thix 

700.3600), kwast, 

katoenen doek 

 

Droogtijden:  

(20 oC, RV 45-60%):  

 

Stof droog ca. 4 H. 

Kleefvrij ca. 6 H. 

Schuurbaar ca. 12 H., 

max 24 uur. 

Lagen: 3 

 

Opslagstabiliteit: in ongeopende 

verpakking 12        

maanden  

Opslagstabiliteit: in geopende 

verpakking 12 

maanden  

 

Voorbehandeling 

Clean and make sure that the surface dust free.  

Verwerking 

Goed roeren voor gebruik. Reinig het oppervlak en zorg 

ervoor dat het stofvrij is. Breng de eerste laag aan met een 

kwast of katoenen doek. Verwijder de overtollige Q-Oil® na 

ca. 20 minuten met een doek. Laat Q-Oil® 12 uur drogen bij 

kamertemperatuur. De tweede laag wordt op exact dezelfde 

manier aangebracht, schuur het oppervlak en breng de 

derde laag aan. Neem tussen elke laag 12 uur droogtijd in 

acht. Zorg voor voldoende ventilatie en een temperatuur 

boven 10 °C. Het oppervlak kan na 12 uur drogen onder 

normale omstandigheden worden belast. Het egaliseren en 

verwijderen van het bovengenoemde overschot gebeurt 

mechanisch wanneer de Q-Oil® industrieel wordt verwerkt. Er 

is ook een verdikte versie voor walsen beschikbaar. (Q-Oil® Thix 

700.3600.) 

 

 

 

Test Normen 
DIN 68861-1C Chemicaliën bestendigheid 

DIN 53160 Speeksel en zweet vast (geschikt voor 

kinderspeelgoed) 

EN 71-3  Vrij van zware metalen, vrij van 

formaldehyde, vrij van aromaat. 

Gekleurde Q-Oil® 

Q-Oil® is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zie website voor 

meer informatie of contact  

Droogtijd 

Laat minimaal 12 uur drogen bij een kamertemperatuur van 20 

ºC en een relatieve luchtvochtigheid van 45 - 60%. Zorg voor 

voldoende ventilatie en een temperatuur van boven 10 ° C. 

Bijzonderheden 

Niet vervoeren of opslaan < 5 ºC. Alleen verwerken met 

roestvrij materiaal. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de 

voorbereiding en de houtsoort. Extreem harsachtig hout moet 

vooraf worden schoongemaakt met Quartier reinigingsmiddel. 

Glansvlekken worden veroorzaakt door overtollige Q-Oil®. 

Glansvlekken kunnen worden verholpen door ze na droging te 

schuren en vervolgens op de juiste manier een dun laagje Q-

Oil® aan te brengen. Glansverschillen op een oppervlak 

kunnen ook ontstaan wanneer de olie wordt uitgegoten over 

de complete vloer en er te veel (tijd) verschil is tussen het 

uitpoetsen, doordat er niet met een polijstmachine wordt 

gewerkt. Rimpels kunnen ontstaan doordat de Q-Oil® te laat 

wordt uitgepoetst en de olie al in het droogstadium is. 

Velvorming ontstaat doordat het te lang is blootgesteld aan 

lucht (geopend blik), waardoor de olie gevoeliger wordt voor 

velvorming in het blik. 

WAARSCHUWING: Niet verwerken in combinatie met 

materialen die Nitro-cellulose bevatten vanwege 

brandgevaar. Door oxidatieve droging kunnen gebruikte 

doeken, spuitstof, filters, enz. Door zelfontbranding 

ontbranden. Doeken moeten worden uitgespreid of 

ondergedompeld in water. 

Verbruik & opslag 

Het verbruik is 7 m2 / liter in 3 lagen, afhankelijk van de 

houtsoort en de toepassingsmethode. Als er te weinig wordt 

aangebracht, is er onvoldoende weerstand (gevoelig voor 

vlekken). De bewaarstabiliteit in originele verpakking is 12 

maanden. Dit product is alleen voor professioneel gebruik 

Uitgavedatum: 24-01-2020  

 


