
 

 

 
 

Houtweb.nl is een onderdeel van 
Van Aarle Houtbedrijf  B.V. 

 
 

Koppenhoefstraat 6 
5283 VK  Boxtel 

T  0411 – 65 35 25 
F  0411 – 65 35 26 

E  info@houtweb.nl 
houtweb.nl 

KvK 16027095 
BTW NL806752269B01

Rabobank Sint-Oedenrode 1034.20.312 

Olympic waterafstotende oliebeits – semi-transparant 
 

• Bevat lijnzaadolie voor intensieve bescherming van het hout 
• Beschermt tegen kostbare waterschades 
• Beschermt tegen schadelijk zonlicht 
• Geeft een volle mooie kleur 
• Garantie tegen scheuren, loslaten en afbladderen 

 
Algemeen 
Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits is een 
diepdoordringende beits op basis van lijnzaadolie, die tevens waterafstotende stoffen 
bevat. Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante voegt een subtiel kleur-
accent toe terwijl de natuurlijke kleur, nerf en structuur van het hout zichtbaar blijft. 
 
Gebruik van van Olympic Water Repellent Oil Stain 
Alleen buitenshuis gebruiken. Te gebruiken op houten gevelbeschieting, 
dakoverstekken, schuren, balkconstructies, pergola’s, tuinafscheidingen etc. 
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zoals houten vloeren, veranda’s, 
balustrades, trappen of tuinmeubilair. Uitermate geschikt voor oppervlakken die 
blootstaan aan schimmelvorming of overmatig vocht. Geschikt voor ongeschilderd en 
eerder met semi-transparante beitsen behandeld hout. Het uiteindelijke kleurresultaat 
is afhankelijk van de houtsoort, kleur, nerf en structuur. 
Om het uiteindelijke kleurresultaat te kunnen beoordelen wordt aangeraden eerst een 
kleine kwaststreek bij wijze van proef aan te brengen. 
  
Voorbereiding 
Oppervlakte: De garantie voor Olympic Stain producten vervalt indien de oppervlakte 
niet goed is voorbereid. Alle oppervlakken dienen schoon, droog en schimmelvrij te 
zijn. Verwijder alle vuil, stof, olie, roet en andere verontreiniging door het hout met een 
reinigingsmiddel goed schoon te maken. Goed schoonwrijven en volledig laten drogen 
alvorens de beits aan te brengen. Verwijder markeringen, stempels, potloodstrepen 
e.d. door het hout te schuren. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Niet verdunnen. Goed roeren. Giet het olielaagje dat zich op de oppervlakte van de 
beits heeft gevormd over in een andere bus en roer de overgebleven verf goed door 
elkaar. Giet de olie terug in de bus en meng de verf grondig met de olie. Giet het 
mengsel een paar maal van de ene bus in de andere over, zodat de verf goed wordt 
gemengd. Laat bij gebruik van meer dan een bus beits ongeveer een derde van de 
inhoud in de bus zitten. Meng deze resterende hoeveelheid met de verf uit het 
volgende blik teneinde een gelijke verdeling van pigment en olie te verkrijgen. Tijdens 
gebruik regelmatig goed roeren. 
 
Aanbrengen 
Breng Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits met een 
borstelige natuurkwast aan. Breng de beits vooral goed aan op randen en uiteinden. 
Werk, om zakkers te voorkomen, per te verven deel van boven naar beneden of van 
links naar rechts en houdt de verf voortdurend in beweging. 
 
Dekking 
Voor ongeschilderd hout worden twee lagen aanbevolen en voor eerder met Olympic 
Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits behandeld hout worden, 
afhankelijk van de mate van verwering, één of twee lagen aanbevolen. 
 
Verbruik 

• Onbewerkt hout: 3,5 m2 per liter 
• Glad hout: 6,1 m2 per liter 
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Temperatuur 
Breng de beits niet aan op een warm oppervlak in direct zonlicht. Niet gebruiken 
wanneer temperatuur van de lucht, verf of het hout beneden de 10 °C ligt. 
 
Droogtijd 
De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en 
houtsoort. Bij een lage luchtvochtigheid, een droge houtsoort en een omgevings-
temperatuur tussen de 10 °C en 29 °C bedraagt de droogtijd ongeveer 24 uur. Bij 
hoge luchtvochtigheid bedraagt de droogtijd 48 uur of meer. Breng dit product niet 
aan wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. 
 
Reinigen 
Reinig de kwasten en ander gereedschap met thinner. 
 
Bloeden 
Sommige houtsoorten, waaronder sequoia en cederhout, bevatten natuurlijke, in 
water oplosbare kleurstoffen die kunnen gaan ‘bloeden’ of naar de oppervlakte 
komen. Mocht dit het geval zijn, laat de verflaag dan eerst geheel drogen. Reinig 
daarna het hout met een mild reinigingsmiddel en spoel goed na met schoon water. 
  
Voorzorgsmaatregelen 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende 
kleiding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
 
Let op 
Lappen, staalwol, of afval dat doordrenkt is met Olympic Stain kunnen bij onjuist 
wegwerpen spontaan vlam vatten. Stop lappen, staalwol of afval na gebruik meteen in 
een afgesloten, met water gevulde metalen bus. 
 
Veiligheids info 

• Zorg voor voldoende ventilatie 
• Bevat Methylethylketoxim 
• Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met huid 
• Ontvlambaar 
• Buiten bereik van kinderen bewaren 
• Damp/spuitnevel niet inademen 
• Aanraking met de ogen en huid vermijden 
• Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen 
• Bij inslikken niet het braken opwekken. Direct een arts raadplegen en de 

verpakking of het etiket tonen 
• Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 

raadplegen en indien mogelijk het etiket tonen 
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