Oliën van uw iroko hardhouten tuintafel.

Behandelen van hardhouten tuintafel

Iroko heeft een duurzaamheidsklasse (schimmelresistentie) van 1-2 en is daarmee zeer geschikt voor buitenmeubels, net als azobè, robinia
en padoek de hardheid is vergelijkbaar met die van eiken hout. Onbehandeld zal iroko vergrijzen, dat gaat niet ten koste van de stabiliteit
van de tafel, enkel de kleur verandert. Een behandeling met olie zorgt ervoor dat het hout minder snel vergrijst. Eventueel kan met een
kleurtint ook nog een andere uitstraling aan de tafel worden gegeven.

Benodigdheden:
Zeep (Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner)
Schuurspons / vaatdoek
Witte pad, kwastje
Olie (Hybrid wood Protector)
Doeken

Olie geeft moeilijk te verwijderen
vlekken op kleren en tegels.

Schuren met korrel 120 (dit hebben wij in de fabriek gedaan)
Eventueel kunt u als u de tafel wilt opknappen na een aantal jaren dit nog eens doen, doe dat in de
lengterichting van het hout.
1) Schoonmaken van het hout (bovenkant en onderkant)
STAP 1. Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang.
STAP 2. Breng wat RMC Exterior Wood Cleaner onverdund aan.
STAP 3. Schrob het behandelde gebied met een nylon vloerschrobber in de
lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen. Bij
hardnekkige aanslag de behandeling eventueel herhalen.
STAP 4. Zeer goed naspoelen met water tot alle schuim verdwenen is.
STAP 5. Laat het oppervlak goed drogen tot het er egaal droog uitziet en ook droog
aanvoelt. (+- 30 minuten bij een temperatuur van 20 graden en goede ventilatie.)
1) Oliën van de tuintafel en tuinbankjes
STAP 1. Goed de olie mengen/schudden
STAP 2. Breng met de witte pad de olie in een egale laag aan op de tafel (begin met de
onderkant van de tafel)
Let bij het aanbrengen van de olie goed op dat de zijkanten van de tafel de olie niet gaat
overlappen, bij het oliën van de bovenkant, dan kan er een kleurverschil ontstaan.
STAP 3. Laat de olie 15-25 minuten intrekken, eventueel plekken die droogvallen tussentijds
nog wat olie aanbrengen met dezelfde witte pad. (een flesje van 500ml is genoeg voor 15m2)
STAP 4. Egaliseer het hele opperlak nogmaals met de witte pad zonder opnieuw olie toe te
voegen.
STAP 5. Na 5 minuten het oppervlak opboenen met de doeken om overtollige olie te verwijderen. U
kunt de doek dubbelvouwen om druppels tussen de planken in uit te boenen.
Het oppervlak moet minimaal 48uur drogen voordat het volledig uitgehard/ingewerkt is, zo lang kan
het afgeven, denk om uw kleren, het moet minimaal 48 uur droog blijven en niet worden afgedekt
met bijvoorbeeld een tafelkleed.
Bovenstaande stappen voert u het beste uit zodra u de tafel heeft ontvangen. Anders is het nodig de
tafel eerst weer egaal op te schuren en moet het schoonmaken grondiger gebeuren.
Het is normaal dat er na het oliën een kringelvormige structuur te zien is, dit is het patroon van de machinale
schuurmachine, na verloop van tijd zal dit minder zichtbaar worden. Oliën beschermt het hout tegen snel
intrekken van bijvoorbeeld wijn of vetvlekken, helemaal voorkomen doet het dit niet. Het is belangrijk vlekken
snel weg te poetsen voordat die de kans krijgen in het hout te trekken. Hout is een werkend natuurproduct, het
is mogelijk dat scheurtjes vormen na verloop van tijd, dat gaat niet ten koste van de stabiliteit van de tafel.
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