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MEUBELOLIE eXtra                    
eXtra sneldrogend                                       
          
Sneldrogende meubelolie voor meubelen in huis.    
 

Toepassing: Meubelolie eXtra is ontwikkeld voor binnen toepassing op meubelen. Geschikt voor 
alle zacht- en hardhouten meubelen zoals tafels, kasten, stoelen en andere 
meubelen. Meubelolie eXtra geeft een matte, natuurlijke uitstraling. Meubelolie 
eXtra is sneldrogend, geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen 
normaal gebruik. Meubelolie eXtra laat zich makkelijk en snel verwerken. Eventuele 
beschadigingen of gebruikssporen zijn eenvoudig plaatselijk bij te werken. 
Meubelolie eXtra kan overschilderd worden met Meubellak eXtra. 

 
Verwerking: Meubelolie eXtra goed schudden of roeren voor gebruik. Het hout moet droog en 

schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout licht opschuren met fijn schuurpapier 
en daarna goed afnemen. Nieuw hout voorzien van minimaal 2 lagen Meubelolie 
eXtra, het aantal lagen wordt mede bepaald door het houttype. Bij onderhoud 
volstaat 1 laag. Aanbrengen met kwast en/of roller in de lengterichting van het hout. 
Na het aanbrengen van Parketolie eXtra moet u na circa 15 min. (afhankelijk van de 
houtsoort) de niet ingetrokken olie uitpoetsen. Een tweede laag kunt u aanbrengen 
indien het hout handdroog aanvoelt. Meubelolie eXtra kan overschilderd worden 
met Meubellak eXtra. Op onbekende onder- gronden is het aan te bevelen om eerst 
een proef op te zetten om de hechting te controleren.  
Na gebruik: Let op! Gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen, of na gebruik 
uitwassen om broei te voorkomen. Gebruikte doeken nooit direct na gebruik in de 
prullenbak o.i.d. gooien. Bij restanten Meubelolie eXtra de verpakking goed sluiten, 
vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.  
Tips: U krijgt voor een meubel het mooiste resultaat indien u Meubelolie eXtra met 
een niet pluizende roller “vol” aanbrengt. Vervolgens uitwrijven en verdelen met een 
niet pluizende doek. U kunt Meubelolie eXtra ook gebruiken als kleurlaag waarna u 
deze overschildert met Meubellak eXtra. Ventileer goed tijdens applicatie, maar zorg 
dat het drogende meubel niet op de tocht staat. Dit voorkomt het opdrogen van 
aanzetten. Met Meubelolie eXtra in de kleur naturel voedt en beschermt u het hout, 
maar u kunt de kleur naturel ook gebruiken als u na toepassing van Meubelolie eXtra 
geen donkerder uitstraling wenst. 

 
Reiniging  
gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep. 
                   

Eigenschappen 
Droogtijd: Wanneer vloer handdroog aanvoelt kan een volgende laag worden aangebracht. 

Voorzichtig belastbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen. 
Zie ook blad 2.  



Levensduur: Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte. 
Verbruik: Per liter circa 10m², afhankelijk van de ondergrond. 
Kleur:  Verkrijgbaar in vele transparante kleuren. 
Finish:  Mat. 
Verpakking:  750ml. 
 
 
Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          


