Gebruiksaanwijzing Barend Palm Bootolie en Bootlak
Deze gebruiksaanwijzing hanteren indien u Barend Palm Bootolie of het gehele Barend Palm systeem (dus Bootolie + Bootlak) wilt aanbrengen op nieuw of kaal geschuurd hout. Lees vóór gebruik de gehele gebruiksaanwijzing
- inclusief onderstaand veiligheidsvoorschrift - goed door!
Algemeen
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Min. verwerkingstemperatuur 10 °C. Niet in direct zonlicht
verwerken. De producten voor gebruik goed roeren. Reiniging kwasten: direct na gebruik met wasbenzine, vervolgens met lauw water en zeep en laten drogen. Glansgraad: mat of zijdeglans (met alleen Bootolie) of hoogglans (na
afwerking met Bootlak). Alleen met Barend Palm Bootlak is het hout optimaal beschermd tegen UV-licht.
Voorbehandeling met Barend Palm Bootolie
Barend Palm Bootolie onverdund in één arbeidsgang meermaals dun en nat-in-nat met spons of kwast opbrengen
totdat het hout bijna verzadigd is. De overtollige olie daarbij telkens na circa 20 minuten na het opbrengen van elke
laag verwijderen met een niet-pluizende doek (bijv. een oud katoenen T-shirt). Tussenlagen niet laten drogen,
maar een volgende laag direct opbrengen ná het afnemen van overtollig olie van de vorige laag. De laatste laag
goed mat uitwrijven. Vervolgens 24 uur laten drogen.
TIP: test vooraf op een klein oppervlak hoeveel lagen Bootolie het hout opneemt, zodat u het totale verbruik
vooraf goed kunt inschatten. Bij vette houtsoorten (teak, iroko) zijn 2-3 dunne lagen doorgaans voldoende. Bij
zachte houtsoorten dienen meestal 4-6 dunne lagen te worden aangebracht.
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Verbruik Bootolie: 70-100 ml/m per laag op normaal zuigende ondergrond. Droogtijd: stofdroog na 4-6 uur bij
20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid.
Afwerking met Barend Palm Bootolie
Indien u met Barend Palm Bootolie een matte of zijdeglanzende impregnering wilt verkrijgen en daarna niet wilt
afwerken met de hoogglanzende Barend Palm Bootlak: na 24 uur licht schuren met schuurpapier korrel 220, stof
verwijderen en daarna nog één dunne laag Bootolie met een doek aanbrengen. Het hout is dan volledig verzadigd
en krijgt een zachte glans. Indien u een matte afwerking wilt dan ook deze laatste laag na circa 20 minuten mat
uitwrijven. Volledige doorharding na enkele dagen. De eerste week voorzichtig belasten.
Afwerking met Barend Palm Bootlak
Het met Barend Palm Bootolie voorbehandelde hout schuren met schuurpapier korrel 180 of 220 en schuurstof
verwijderen. Barend Palm Bootlak onverdund in 2-3 lagen met kwast, spuit of roller dun en gelijkmatig opbrengen,
totdat zich een geheel gesloten hoogglans eindlaag heeft gevormd. Elke tussenlaag daarbij telkens 24 uur laten
drogen en vervolgens licht schuren met fijn schuurpapier (180 of 220). Aandachtspunt: Op rubber kitnaden – bijv.
op teakdekken - zal Barend Palm Bootlak een (soms sterk) vertraagde droging laten zien.
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Verbruik Bootlak: 75-90 ml/m per laag op normaal zuigende ondergrond. Droogtijd: stofdroog na 5-7 uur bij 20 °C
en gemiddelde luchtvochtigheid.
Onderhoud
Bij afwerking met Bootolie: na 1 jaar licht schuren en met spons of kwast 1 dunne laag Bootolie aanbrengen en na 20
minuten uitwrijven.
Bij afwerking met Bootlak: na maximaal 3 jaar – ook als het lakwerk nog in goede staat lijkt – licht schuren met
schuurpapier korrel 180 of 220. Vervolgens met een doek inwrijven met 1 dunne laag Barend Palm Bootolie, 20
minuten laten intrekken, goed uitwrijven en 24 uur laten drogen. Daarna licht schuren, stof afnemen en vervolgens 1
dunne laag Barend Palm Bootlak aanbrengen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT !
In dit product gedrenkte doeken na gebruik geheel uithangen en laten drogen alvorens ze weg te werpen.
Dit in verband met het mogelijke gevaar van zelfontbranding van drogende oliën ten gevolge van broei.
Opmerking:

Deze gebruiksaanwijzing is het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De aanwijzingen
dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. Uitgave 06-2010.
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