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VOORBEREIDING

TRIP TRAP Outdoor Woodoil wordt buitenshuis gebruikt voor het behandelen en opfrissen van
gevels, ramen, deuren, hekken en ander houtwerk van onbehandeld en geïmpregneerd hout.
Deze olie op basis van zonnebloemolie heeft een hoog drogestofgehalte, waardoor het hout
een zeer slijtvast oppervlak krijgt. Daarnaast wordt het hout voorzien van een transparante
kleur, die de nerfstructuur mooi uit laat komen. Trip Trap Outdoor Woodoil is verkrijgbaar in
een kleurloze primer en in 9 transparante, natuurlijke kleurvarianten. Alle varianten bieden uv-
bescherming. De oliebehandeling vergt geen schuurwerk, is gemakkelijk te onderhouden en kan
naar behoefte worden herhaald. De temperatuur mag niet onder de 10°C komen. Metselwerk
en ander zuigend materiaal afdekken alvorens Trip Trap Outdoor Woodoil aan te brengen.

BASISBEHANDELING VAN NIET GEïMPREGNEERD ZACHTHOUT

1. Nieuw houtwerk moet na de montage zo snel mogelijk met de primer worden behandeld.
Zo mogelijk al eerder.

2. Als de primerbehandeling pas 3-4 weken na montage van het hout plaatsvindt, moet het
hout gereinigd worden met Trip Trap Houtreiniger exterieur alvorens het te behandelen met
de primer. Laat het hout hierna volledig drogen (min. 8 uur). 
De primer kan de uiteindelijke kleur van lichte houtkleuren beïnvloeden. Probeer de olie
daarom eerst uit op een stukje hout.  

3. Behandel het hout alleen bij droog weer. Vermijd direct zonlicht en hitte. 
4. Breng de primer met een kwast of roller aan. Begin bij de uiteinden van het hout. 
5. Laat het hout vervolgens 24 uur drogen alvorens het te behandelen met een van de

gekleurde oliën.
6. Roer de Outdoor Woodoil olie stevig om.
7. Breng de olie met een kwast of roller aan. Begin bij de uiteinden van het hout en behandel

het hout vervolgens over de gehele lengte om overlappingen te voorkomen.
8. Laat de olie in het hout dringen. Laat het hout vervolgens 24 uur drogen.
9. Breng nog een laag olie aan als het hout niet verzadigd lijkt. 

Over het algemeen wordt aanbevolen ongeschaafd hout een of twee keer te behandelen en
geschaafd houtwerk altijd twee keer.

10. De intensiteit van de kleur is afhankelijk van de houtsoort en het aantal behandelingen. 
Hoe meer behandelingen, hoe intenser de kleur.

BASISBEHANDELING VAN HARDHOUTEN OF GEïMPREGNEERDE HOUTOPPERVLAKKEN

Oppervlakken van harde houtsoorten (bijv. teak, mahonie, bangkirai) of geïmpregneerde
houtoppervlakken hoeven niet met primer te worden behandeld. Het hout moet alleen schoon
en droog zijn. Eventueel eerst reinigen met Trip Trap Houtreiniger exterieur. 
Volg daarna de aanwijzingen vanaf punt 6 in de bovenstaande handleiding.

OPFRISSEN VAN EERDER GEOLIEDE OPPERVLAKKEN

Eerder geoliede oppervlakken hoeven niet met primer te worden behandeld. Het hout moet
alleen schoon en droog zijn. Eventueel eerst reinigen met Trip Trap Houtreiniger exterieur. 
Volg daarna de aanwijzingen vanaf punt 6 in de bovenstaande handleiding.
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OPFRISSEN VAN OPPERVLAKKEN MET EEN ANDERE HOUTBESCHERMING

Verwijder alle losse verfdelen en vergrijsde houtvezels van oppervlakken die eerder zijn behan-
deld met een andere houtbescherming, alvorens deze met olie te behandelen. Het hout moet
schoon en droog zijn – reinigen met Trip Trap Houtreiniger exterieur – alvorens het te behandelen.
Volg daarna de aanwijzingen vanaf punt 6 in de bovenstaande handleiding.

ONDERHOUD

Afhankelijk van de houtsoort en wind- en weersinvloeden biedt Trip Trap Outdoor Woodoil
meerdere jaren bescherming. Voor het opfrissen en nabehandelen van hout kan de Outdoor
Woodoil worden verdund met primer in een verhouding van 1:1, zodat de kleur niet te donker
wordt. De gekleurde olie kan echter ook onverdund worden aangebracht. 

Reiniging: Maak gereedschap schoon met Trip Trap Olieverdunner of terpentine.

Bewaren: Uitsluitend in een goed afgesloten container – koel maar vorstvrij.

Verbruik: 15-20 m2/l – afhankelijk van de houtsoort.

Droogtijd: Oppervlaktedroog na 6-8 uur.
Bij te dikke lagen, een hoge luchtvochtigheid of een lage temperatuur kan de
droogtijd langer zijn. De behandeling kan na 24 uur worden herhaald.

Bevat: 2-butanonoxime, kobaltverbindingen en diclofluanide. 
Kan een allergische reactie oproepen.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

WAARSCHUWING
Katoenen doeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten
drogen, of nat  in een plastic zak opbergen en weggooien. 
Dit in verband met zelfontbrandinggevaar!!!


