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Toepassing: 
Oplosmiddelvrije, impregnerende 2-componenten olie voor parket, meubelen en andere houten oppervlakken. 
Geschikt voor intensief belast gebruik binnen.  
Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.  
Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.  
 
Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt. 
 
Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende 
ventilatie als geldende norm aangehouden. 
 

Glansgraad Mat 
Geur Mild 
Vaste stof Ca. 100 VOL %  
VOS- gehalte 0 g/l 
Rendement 30 - 40 m² per liter afhankelijk van de ondergrond. 
Mengverhouding A : B    0.9 : 0.1 ltr. 
Potlife Ca. 3 uur 
Vochtbelastbaar 12 - 16 uur 
Licht belastbaar 12 - 16 uur 
Volledig belastbaar  3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten) 
Bestendigheden *** 
Stroefheid/anti-slip Normaal 

Verwerking Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 
80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie 

Houdbaarheid Ingesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar. 
 
Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL OIL-2K Clear bij standaard omstandigheden. Voor 
kleuren kunnen afwijkingen gelden. 
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Beschikbaar in de volgende verpakking(en): 
 1 liter blik; (doos = 6x1ltr) 
 5 liter blik;  
 
Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken. 
 

 


