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Om krassen te herstellen kan het te behandelen oppervlak bewerkt worden met een paars pad (ook wel GS-320 pad genoemd). 
Dit is te vergelijken met scotch brite en dus heel licht schurend. Daarna moet het oppervlak stofvrij worden gemaakt en kan er 
na-geolied worden met de Lab21 hardwax olie in de kleur waarmee de houtdelen waren behandeld. 
Dit is prima plaatselijk te doen.

De unieke karakteristieken van
Lab21 Hardwax olie

Kleurt en beschermt in één enkele laag.
Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout.

Eenvoudig te onderhouden.
Geen aanzetten of overlappingen.
Duurzame bescherming.
Verbruik: 47m²/liter.

Resistent tegen slijtage.
Waterbestendig, geschikt voor badkamers en keukens.
Hittebestendig.
Snelle doorharding: 80% in 2 dagen.
Een korte periode voor het 'droog onderhoud': reeds na
5 dagen mag er gereinigd worden met water en zeep.

Voorbereiding:
- Schuren: De schuurgang van de onbehandelde planken ex fabriek is bepalend voor de opname van de kleurpigmenten. 
 Bij een kleurloze olie (kleurcode Pure) maakt de schuurgang dus geen verschil. Voor de andere kleurcodes (met pigment) adviseren 
 wij een schuurgang tussen korrel 80 en 120. Met die schuurgang komen de kleuren het beste tot hun recht. Wij adviseren om de  
 onbehandelde plank licht te schuren voordat u ze gaat olieen. De monsterborden in Lab21 showrooms hebben een laatste 
 schuurgang van korrel 100.
- Grondig stofzuigen, stofresten verwijderen.
- Het oppervlak laten drogen.
- De 2 componenten samenvoegen en zorgvuldig doorroeren.

Lab21 hardwax olie : aanbrengen in 3 eenvoudige stappen.

Krassen verwijderen

Aanbrengen:
- Breng een kleine hoeveelheid Lab21 Hardwax olie aan en verspreid de olie met een doek of boenmachine met een dun beige pad.  
    Behandel een zone van 5-10m2 per keer. 
- Laat enkele ogenblikken reageren.
- Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek of een boenmachine met een dun wit pad, en dit binnen de 15  
 minuten (per zonde) Het oppervlak moet droog aanvoelen na het verwijderen van het overtollige product. 

In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24-26 uur na de behandeling opnieuw gebruikt worden


