
Hardhoutolie 
Lacq Hardhoutolie is een authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën 
voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van onder andere uw houten 
tuinmeubelen, vlonders of teakhouten dek. Lacq Hardhoutolie heeft een zeer hoog 
vaste stof gehalte (98%), hierdoor wordt bij de eerste laag een zeer hoog rendement 
behaald..  Beschermt onder andere teakhout en bankirai voor langere tijd tegen 
vervuiling of vergrijzing. Deze Hardhoutolie laat zich zeer eenvoudig verwerken. 

Het beschermen van buitenhout zoals:  tuinmeubelen, vlonders, teakhouten dek en ander 
hardhout. 

▪︎ Voedt hout van binnenuit 

▪︎ Maakt hout waterafstotend 

▪︎ beschermt tegen vergrijzing 

 ▪︎ Geeft natuurlijke hout kleur  

 ▪︎ Accentueert de houtnerf 

 ▪︎ Schuren niet nodig 
 
  
Transparant 
De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen bepalen het kleur resultaat en glans. 
 
Mat 

▪︎  een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddelhoudende verf. 
▪︎  Een niet pluizende doek 
 
 
Goed roeren 

 
Laat Hardhoutolie op kamertemperatuur komen. Verwerken bij een temperatuur tussen de 
9°C en 25°C. 
 
Het rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het 
gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen. 
 
 
Circa 12 m2 per liter. 

Voor een optimaal resultaat zult u het vergrijsde hout altijd eerst moeten reinigen en 
ontdoen van de vergrijzing met Lacq Turbogel. Verkrijgbaar in 1liter en 2,5 liter. 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De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige 
onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De gegevens zijn correct 
op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. De 
omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor 
kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen. Aansprakelijkheid op 
grond van gegevens in dit blad is wordt uitgesloten. 
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Voorbehandeling: 
Vergrijsd hout eerst reinigen en ontgrijzen met Lacq Turbogel. 
U hoeft alleen te schuren indien een glad resultaat gewenst is.  
 
Afwerking  
Werk altijd op een droge ondergrond. Breng Lacq Hardhoutolie ruim aan met een kwast 
in de richting van de houtnerf. Laat de olie 10 minuten intrekken in het hout. 
Veeg daarna de overtollige olie weg met een niet pluizende doek.  
 
Herhaal de procedure minimaal 2 maal of tot alle “schrale” plekken verdwenen zijn. 
 
Voorbehandeling: 
Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Vergrijsd hout eerst reinigen en ontgrijzen 
met Lacq Turbogel. Indien nodig hout wat vergaan of aangetast is (machinaal) 
wegschuren. 
 
Afwerking  
Werk altijd op een droge ondergrond. Breng Lacq Hardhoutolie ruim aan met een kwast 
in de richting van de houtnerf. Laat de olie 10 minuten intrekken in het hout. 
Veeg daarna de overtollige olie weg met een niet pluizende doek. 
 
Herhaal de procedure minimaal 2 maal of tot alle “schrale” plekken verdwenen zijn. 
 
Wanneer u de overtollige olie niet verwijderd kunnen er glimmende en/of plakkerige 
plekken ontstaan op het hout. Na elke behandeling het oppervlak inwrijven tot deze 
handdroog aanvoelt.  

Stofdroog:   ca. 5 – 6 uur    (bij 20°C) 
Overschilderbaar:  ca. 24 uur  (bij 20°C) 

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede 
afsluiting. 
 
Gereedschap en vlekken reinigen met terpentine. 
Morsvlekken en spatten niet laten opdrogen maar wegnemen met een doek en lauw 
water. 
 
In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen 
de 3°C en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle 
blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen. 

Duur van de houtbescherming is afhankelijk van:  
Kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, 
onderhoud en de intensiteit van belasting. 

Broeigevaar! 
Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met met 
water en uitgebreid laten drogen. 
 
voor uitgebreide veiligheidsinformatie, veel gestelde vragen en handige tips: 

www.lacq.eu
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