Revol onderhoudsolie
Deze natuurlijke olie voor hout – op basis van gekookte lijnolie en tungolie – voedt, herstelt
en beschermt zowel onbewerkte als geoliede oppervlakken (bijvoorbeeld stoelen, dienbladen
en tafelbladen). De olie is verdund met citrusolie en zuivere gomterpentijn om makkelijk te
kunnen verwerken. De olie is sneldrogend en zeer goed vuil- en waterafstotend. Voor het
beste effect gebruik je de olie op een grondig gereinigd en droog oppervlak. Met één flesje
kun je ongeveer 12-15 m² behandelen.

Tips voor veilig gebruik

Gebruiksaanwijzing

• Niet verwerken bij een temperatuur lager
dan 5°C en/of een relatieve luchtvochtigheid
die hoger is dan 80%. Dit product bevat zgn.
‘drogende’ olie. Materialen met drogende
olie kunnen door broei ontbranden.

Naast de onderhoudsolie heb je ook nodig:
een ontvettende reiniger, een zachte doek,
kwast, roller of spons, een schone katoenen
theedoek en handschoenen om je handen te
beschermen.

• Laat gebruikte doeken daarom altijd
uitgevouwen opdrogen!

• Reinig en ontvet het te behandelen
oppervlak grondig en laat goed drogen.
• Schud het flesje gedurende een aantal
seconden.
• Breng eerst, als test, een beetje olie aan
op een onopvallende plek.
• Breng de olie zeer dun aan met een doek,
kwast, roller of spons. Laat ca. 5 minuten
intrekken.

zie achterzijde voor meer informatie

• Wrijf het oppervlak zeer zorgvuldig en
volledig droog met een schone katoenen
theedoek. Zorg dat de olie geen ﬁlmlaag op
het hout achterlaat.
• Laat het behandelde oppervlak minstens
6 uur drogen voordat het gebruikt of
belast wordt. Voor een optimaal resultaat
kun je het best 2-3 dagen te wachten. De
olie droogt in reactie met zuurstof, zorg dus
voor voldoende ventilatie.

Onderhoud
Neem het oppervlak naar behoefte af met
een vochtige doek en een milde allesreiniger.
Vlekken verwijder je met een schuursponsje
of ﬁjn schuurpapier; herstel daarna het oppervlak met de olie.

• Behandel het hout regelmatig met de
ondershoudsolie om het te verzorgen en te
beschermen.

Kijk voor tips, informatie en recepten op: www.dille-kamille.com

#dillekamille

© 2016 Dille & Kamille gedrukt op gerecycleerd papier

• Houdbaarheid: koel bewaard in een goed
gesloten, originele verpakking, tenminste
houdbaar tot 2 jaar na de productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

