
Instructies
T A F E L  B E H A N D E L E N  M E T  O L I E

Hieronder vind u instructies voor behandelen van een houten tafel met Fairwood Bio-Oil.
Wij adviseren u voor u start eerst de goed instructies door te lezen. 

Aanbrengen van de olie
1 liter Fairwood Bio-Oil is voldoende voor ca. 30 m2
Deze instructies geleden alleen voor een eiken houten tafel! Vraag voor andere houtsoorten
altijd advies bij één van onze medewerkers. 
Het aanbrengen van de olie dient bij daglicht te worden gedaan.
Wanneer uw tafel onderhandelt is kunt u direct verder gaan met de volgende stap. Is uw tafel
reeds behandeld, dan moet u deze eerst goed kaal schuren (met korrel 120).
Controleer de kleur op een proefplankje en kijk of dit naar uw wens is. 
U moet de olie tussentijds omroeren. Dit om het uitzakken van het pigment te voorkomen. 
Sprenkel wat olie over de tafel. 
De olie 10 minuten inboenen met de gele (zachte) kant van een schuurspons.
Er moet net als bij een massage genoeg olie aanwezig zijn om in te boenen. U moet het op de
vloer zien liggen. 
Eventueel dient u de olie bij te gieten. 
De olie wordt door de wrijving dunner en hierdoor ontstaat een optimale indringing in de
ondergrond. 
Na 10 minuten inboenen gaat u de geoliede tafel droogwrijven met een
theedoek/katoenendoek.
De tafel moet 36 uur drogen. 
Na 14 dagen kunt u de tafel afdoen met de speciale onderhoudszeep die u bij ons kunt
aanschaffen. Wij adviseren enkel dit middel te gebruiken en geen allesreiniger etc. 

WAARSCHUWING!
De doeken met olie kunnen door broei zelf ontbranden! laat de doeken altijd

uitgevouwen drogen (dus niet op een prop!)

Wanneer u de doeken moet vervoeren kunt u deze het beste in een emmer water stoppen. 
Spoel de doeken later uit en laat ze alsnog uitgevouwen drogen.
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Belangrijke opmerkingen

De temperatuur op het tijdstip van aanbrengen
Het bijschuren van bepaalde stukken van de tafel met een andere schuurkorrel
dan de rest van de tafel. Wij adviseren alles met korrel 120
Het niet tussentijds omroeren van de olie.  (Het kleurpigment is zwaarder dan de
olie en zal na verloop van tijd naar de bodem zakken).
Gedeeltes handmatig en gedeeltes machinaal aanbrengen van de olie.

Bij het aanbrengen van olie met een kleurpigment kunnen er kleurverschillen
optreden door:

Maak altijd eerst van een proefstukje om de juiste kleur te testen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Deze instructies zijn slechts bedoeld als een leidraad en
niet als een verplichte omschrijving. Fairwood aanvaardt daarom geen enkele

aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit deze
tips. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het werk dat u

verricht of laat verrichten.

Fairwood b.v. 
Stephensonstraat 23

4004 JA Tiel 
+31(0)344-640035
info@fairwood.nl
www.fairwood.nl

www.fairwoodwebshop.nl


