
        
 
 
 
 
 

Informatie over het onderhoud van houten werkbladen, aanrechtbladen, tafels en meubelen met AQUAMARIJN REVOL. 
Lees altijd ook de aanwijzingen op de verpakking. 

 
Uw mooie houten werkblad, aanrechtblad, tafel of meubel heeft een duurzame en bestendige bescherming 
gekregen met een 100% natuurlijke olie van AQUAMARIJN. Deze olie, op basis van o.a. tungolie en lijnolie, biedt 
een uitmuntende bescherming. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie. Tungolie werd in vroeger jaren 
gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken en is ook de meest harde en slijtvaste natuurlijke olie. 
Uiteraard moet u deze afwerking ook af en toe onderhouden. Lees daarover deze onderhoudswijzer.  

 
KENMERKEN  

• 100% natuurlijke samenstelling op basis van herwinbare grondstoffen. 
• Niet filmvormend. Impregneert diep in het hout en beschermt van binnenuit. 
• Zeer goed water- en alcoholbestendig (DIN 68861-1a). Speeksel- en zweetvast (DIN 53160). 
• Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Dampdiffuus; laat het hout ademen. Niet statisch oplaadbaar. 
• Mag worden toegepast op oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen. 
• Is geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3). 

 
VOCHTIG ONDERHOUD 

• Een met AQUAMARIJN olie behandeld houten oppervlak behoeft weinig onderhoud. 
• Neem het oppervlak naar behoefte af met een vochtige doek.  
• Gebruik daarbij eventueel een milde allesreiniger of AQUAMARIJN CLIEN-R. 
• Vermijdt dat vocht te lang op het oppervlak blijft liggen 

 
VOEDEN MET OLIE 

Afhankelijk van het gebruik moet het oppervlak af en toe worden opgefrist met AQUAMARIJN REVOL. 
Doe dat tijdig. Bij een tafelblad is 1 à 2 maal per jaar meestal voldoende. Een aanrechtblad zal veel vaker met 
olie moeten worden gevoed, een bijzettafel weer minder vaak. Met name in het begin is regelmatig voeden met 
olie noodzakelijk om er voor te zorgen dat alle houtporiën zich vullen met olie. 
 
De ondergrond moet vetvrij, schoon en droog zijn. De flacon met REVOL voor gebruik goed schudden. Breng 
met een sponsje of een doek een zeer dun laagje REVOL op het oppervlak aan en laat vijf minuten intrekken. 
Wrijf de olie vervolgens met een scotch-brite schuursponsje goed in het hout en wrijf daarna het oppervlak met 
een schone katoenen of papieren doek volkomen droog. Zorgvuldig droogwrijven is belangrijk; de olie mag 
beslist geen film op het hout vormen. Nalaten het oppervlak goed droog te wrijven kan leiden tot glansplekken, 
kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc! Na het aanbrengen van REVOL moet het oppervlak 
minstens 12 uur uitharden. REVOL droogt in reactie met zuurstof: zorg daarom tijdens aanbrengen en drogen 
voor voldoende warmte en ventilatie. 

 
VLEKKEN 

Een met AQUAMARIJN olie behandeld oppervlak is zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te 
lang liggen. Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal afwrijven met 
een scotch-brite schuursponsje. Diepere verkleuringen kunnen met fijn schuurpapier worden weggeschuurd 
(schuur altijd mee met de nerf). Daarna het oppervlak herstellen met REVOL. Gebruik nooit staalwol of grof 
schuurpapier. 

 
LET OP ! 

• Nooit hete pannen, theeglazen, koffiekopjes, waxinelichtjes e.d. rechtstreeks op het oppervlak zetten. 
• Laat kopjes, borden, etc. niet op het oppervlak uitlekken.  
• Gebruik geen groene zeep, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die het oppervlak 

kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken.  
• Gebruik altijd geschikte onderzetters. 

 
REVOL bevat drogende olie. Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden: gebruikte doeken 
en sponsjes uitgevouwen buiten laten drogen. Eventueel bewaren in een afgesloten blik of onder water. 
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