
TUINOLIE DE IDEALE BESCHERMING VOOR TUINAFSLUITINGEN

Buitenhoutwerk, zoals uw tuinafspanning, tuinhuis, carport 
enz. is een duurzame investering! Zon en regen verweren ook 
zelfs dure houtsoorten, die stilaan hun eigen kleur verliezen en 
grijs worden door vorming van blauwschimmel aan het opper-
vlak. Nieuw geplaatst hout behandel je best zo snel mogelijk.

Tuinolie vormt geen film en heeft daarom een minder 
kritische voorbereiding nodig. Reinig de ondergrond zeer 
grondig en laat het hout bij een natte reiniging volledig 
uitdrogen. Even tussenschuren, en breng de Tuinolie recht-
streeks aan op het gereinigde hout tot verzadiging. Breng na 
droging een tweede laag aan. Materiaal na gebruik reinigen 
met white spirit.
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Oud en verweerd hout moet eerst grondig ge-
schuurd worden. Schuur het hout in de richting van 
de nerven en nooit in ronddraaiende bewegingen. 

Nadien moet het poreus hout behandeld worden 
met Ontweringswater. Dit vloeibaar middel trekt 
de schimmels terug bleek om zo de originele kleur 
van het hout terug te krijgen. Werk af met 2 à 3 
lagen Tuinolie.

Preventief onderhoud bij houtveredeling is zeer 
belangrijk, d.w.z. op tijd een extra beschermende 
laag geven. Dit verlengt de levensduur van het 
oliesysteem. Behandel je hout preventief jaarlijks of 
om de twee jaar. De voornaamste toepassing is het 
oliën van tuinafspanningen en carports die bloot-
gesteld zijn aan weer en wind.



Preventief onderhoud bij houtveredeling is zeer belangrijk, d.w.z. op tijd een extra beschermende 
laag geven. Dit verlengt de levensduur van het oliesysteem. Wacht niet tot er zichtbare schade is, het 
bespaart je ook een hoop werk. Met Cederolie behandel je je hout preventief het best jaarlijks of om 
de twee jaar. 

Cederolie vormt net als Tuinolie geen film en 
beschermt het hout tegen weersinvloeden en 
vergrijzing. Cederolie bevat bovendien extra 
uv-absorbers en biedt meer weerstand tegen 
schimmelvorming.

Cederolie is verkrijgbaar in alle mogelijke 
kleuren: transparant of halftransparant.
Het gebruikte materiaal na behandeling goed 
reinigen met white spirit.
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CEDEROLIEBEHANDEL HOUT PREVENTIEF TEGEN SCHIMMELS

Het gebruik van Cederolie wordt vooral toegepast 
op meubilair, bij dakoversteken of op houten gevel-
bekleding. In deze laatste twee gevallen is het 
belangrijk dat de achterkant van het hout lucht 
krijgt d.m.v. een spouw die zorgt voor luchtcircula-
tie. Bij voorkeur altijd de beide zijden van het hout 
behandelen.


