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Toepassing: 
ROYL Oil 2K is een oplosmiddelvrije, impregnerende tweecomponenten olie die kan worden toegepast op alle 
houten en bamboe oppervlakken binnenshuis zoals parket- en planken vloeren, werkbladen en meubelen. In drie 
verschillende basissen: 3 basissen Clear #4560, White #4561 en Black #4562. Aan te kleuren met RIGO Verffabriek 
KLEURPIGMENT voor Olie. Beschermt het oppervlak van binnenuit tegen vuil en vocht. 
Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide 
verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke 
vragen hebt. 
 
Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende 
ventilatie als geldende norm aangehouden. 
 

Kleur Basis Clear #4560, White #4561 en Black #4562.  
Glansgraad mat 
Geur Natuurlijke oliën  
Vastestof 100% 
pH nvt 
Viscositeit/vloeibaarheid Laag viskeus, goed schenkbaar 
Schuurbaarheid Schuren niet nodig, na 1 laag voldoende bescherming en kleur 
Rendement 30-40 m2 / liter, afhankelijk van de ondergrond 
Potlife 2 -3 uur 
Licht belastbaar 6-12 uur 
Volledig belastbaar 24 uur (de eerste week niet afdekken) 
Bestendigheden Zeer goede bestendigheden 
Stroefheid/anti-slip Geen informatie beschikbaar 
Voldoet aan A+ Indoor Air Quality, AgBB (2012). Certificaat beschikbaar. 

 
Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren. 
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Beschikbaar in de volgende verpakking(en): 
 
Clear #4560: 
 1 liter blik; art.nr. 5531003; EAN 8716544041622 (doos = 6x1ltr) 
 5 liter blik; art.nr. 5531005; EAN 8716544041721 (los 5 ltr) 
 
White #4561: 
 1 liter blik; art.nr. 5531033; EAN 8716544041707 (doos = 6x1ltr) 
 
Black #4562: 
 1 liter blik; art.nr. 5531043; EAN 8716544041714 (doos = 6x1ltr) 
  
 
Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken. 


