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In 12 verschillende varianten 

Voor het oliën en kleuren van 

houten vloeren en meubels 

Voor basisafwerking met  

vloermachine of handmatig 

Geschikt voor alle houtsoorten

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Protego Pro�  Colour Olie wordt gebruikt voor de basisafwerking van houten vloeren 

en houtwerk in het algemeen. Het produceert een sterk en slijtagebestendig oppervlak 

met verbetering van de houtnerf. Pro� Colour Olie kleurt en oliet tegelijk het houtwerk.  

  
AANBRENGEN VAN HET MATERIAAL:
Breng met een verfroller ongeveer een volledige laag van Pro� Colour Olie aan op 

10 - 12 vierkante meter houten vloer in de lengterichting van de houtnerf. Gebruik 

een vloermachine met beige of rood kussen om de olie in de houtnerf in te werken.

AFWERKING:
Protego Pro� Colour Olie levert een mooie satijn-matte afwerking die eenvoudig 

kan worden onderhouden en hersteld. De geoliede vloer en houtwerk moet worden 

gereinigd met Protego Zeep voor houten vloeren of Olieververser. Voor het opnieuw 

oliën raden wij Onderhoudsolie of Onderhoudspasta aan. Een geoliede vloer is zeer 

duurzaam en gemakkelijk te verzorgen.

* Zorgt voor de kleurbehandeling en het oliën van alle houtsoorten 

* Eenvoudig te reinigen met een Zeep voor houten vloeren natuurlijk of wit

* Geschikt voor alle houtsoorten

* Geschikt voor grote commerciële omgevingen die druk worden gebruikt

PROTEGO  
PROFF COLOUR OLIE  

Pro" Pro" Colour Olie

Met een Pro� Colour Olie kunt u uw hout tegelijkertijd kleuren en oliën. Pro� Colour 

Olie is geschikt voor alle onbehandelde binnenvloeren en houtwerk in het algemeen. 

Pro� Colour Olie biedt een grondige bescherming tegen vloeisto�en en vuil en levert 

een duurzaam oppervlak. Pro� Colour Olie kan handmatig of met een vloermachine 

worden aangebracht. Het hout kan met een van de loogprimers worden behandeld 

voordat Pro� Colour Olie wordt aangebracht. Pro� Colour Olie verbetert de natuurlijke 

nerven van het hout. Pro� Colour Olie is een sneldrogende olie. Breng de olie aan op 

stukken van ca. 20 m2 per keer. Hierdoor hee" de olie voldoende tijd om goed in de 

houtnerf in te werken.

Werkinstructie:

1. Zorg ervoor dat de vloer pas is geschuurd en gereinigd met Intensiefreiniger. Zorg 

ervoor dat de vloer volledig droog is voordat u de olie aanbrengt. Het relatieve vochtge-

halte in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

2. Schud de #es goed en zorg ervoor dat vóór aanbrenging alle pigmenten gelijkmatig 

zijn verdeeld in het materiaal.

Breng met een ver&wast of borstel met korte haren 1 liter olie aan voor 10 tot 15 m2 

vloer. Laat de olie tot 15 minuten lang in de houtnerf binnendringen. Breng de olie 

opnieuw aan als er droge plekken verschijnen. Breng de olie nu aan op de houtnerf met 

een vloermachine met beige of rood kussen. Stukken die kleiner zijn dan 15 m2 polijst u 

handmatig met een groen kussen.

3. Als niet alle olie door de houtnerf werd opgenomen, schraapt u de overtollige olie 

naar het volgende stuk van de vloer of verwijdert u die met katoenen doeken. Ga zo 

verder tot het hele oppervlak een laag hee" gekregen.

4. Polijst nu het hele oppervlak met een wit kussen onder de vloermachine of hand-

matig.

5.  Na 6 uur voordrogen polijst u alles opnieuw met het witte kussen onder machine en 

brengt u eventueel een klein beetje olie aan om voor een perfecte afwerking van het hout 

te zorgen. Na 12 uur mag u opnieuw voorzichtig op de vloer stappen. Bedek het wandel-

gedeelte met geribd papier.

6. Laat het met olie bestreken oppervlak 48 uur drogen. Stel in deze periode de vloer niet 

bloot aan water.

7. Gebruik Protego Zeep voor houten vloeren of Protego Olie Refresher gemengd met 

water voor regelmatig reinigen. Bij later onderhoud brengt u dezelfde Pro� Colour Olie 

aan die ook voor de basisbehandeling werd gebruikt.

Risico op zelfontbranding: Schuurstof en met olie bedrenkte kledij en kussens moeten 

worden verwijderd door deze onmiddellijk ofwel in water te dompelen of na gebruik te 

verbranden. Risico op zelfontbranding.
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