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technische fiche

OCULTO
Productbeschrijving
OCCULTO is een milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterba-
sis voor parket en houten meubelen. Het hout behoudt zijn oorspron-
kelijke onbehandelde uitstraling en is onzichtbaar. Enkel geschikt 
voor binnentoepassingen. Bevat een UV-absorber en heeft anti-slip 
eigenschappen.

technische gegevens
viscositeit +/- 16 sec (din 4mm)

vaste stoffen +/- 28 % in gewicht

densiteit +/- 1kg/l

glansgraad <5

verdunning water

conform de euroPese deco-Paint norm 2010

voorbehandeling
Ondergrond: massief hout, gefineerd. 

Schuur het hout met korrel 100-150 en verwijder het schuurstof.

gebruiksaanwijZijZing
OCULTO zowel als grond- en toplaag gebruiken en aan te brengen 
in 3 lagen. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdun-
nen. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is 
aanbevolen. De lagen nat in nat aanbrengen om overlappingen te 
vermijden.

Na droging van de eerste laag een 2e laag aanbrengen op dezelfde 
manier als de 1e laag. Na de 2e laag tussenschuren met korrel 150-
180 en de 3e laag aanbrengen. Optioneel kan een harder (10%) toe-
gevoegd worden om de bestendigheid nog te verhogen.

droogtijd
Stofdroog : na 20 tot 30 minuten
Schuurbaar : na 2 à 4 uur
Belastbaar na 24 uur.
De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveel-
heid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. 
Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door 
een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd 
aanzienlijk ingekort.

uitstrijkvermogen
10 – 12 m²/liter en dit per aangebrachte laag.

nabehandeling
Voor regelmatig onderhoud kan men de Hard FLoor Fresh  
gebruiken.

Productinformatie
Houdbaarheid : 1 jaar in originele en goed gesloten verpakking.

Niet vorstbestendig.

Potlife met verharder : +/- 3 uur.

bijZondere meldingen
Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik 
met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten 
worden. Indien het hout vooraf gebeitst moet worden, gebruik alleen 
Ciranova® Aquapad + Harder. Andere beitsen kunnen uitbloeden. Let 
op voor verkleuring of onthechting van de lagen door de inhoudstof-
fen en van speciale houtsoorten.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele  
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiks- 
aanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange 
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en 
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product 
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden 
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische 
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.


