
 

 
 
 

 
Raw Wood Effect Oil 

 
                                      Donkere houtsoorten 
 
 
Beschrijving 
 
Trae Lyx Raw Wood Effect Oil geeft houten  objecten, zoals vloeren, parket, trappen, 
meubels en ook kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte 
bescherming. Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een 
milde geur voor gebruik binnen.  
Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is DIBt gecertificeerd, goedgekeurd voor 
Kinderspeelgoed  (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig 
(DIN 53160). V.O.S.-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim. (Giscode Ö10) 
 
Toepassing 
 
De oplosmiddelvrije Raw Wood Effect Oil is geschikt om Donkere houtsoorten te 
behandelen Bijv. noten. Er is ook een Trae Lyx Raw Wood Effect Oil voor lichte 
houtsoorten leverbaar. Door het aanbrengen van slechts twee lagen wordt het 
behandelde oppervlak beschermd tegen water en vuil. Het behandelde oppervlak is 
eenvoudig te reinigen en te repareren. Met Trae Lyx Raw Wood Effect Oil 
behandelde oppervlakken zien er niet alleen onbehandeld uit maar voelen ook zo 
aan. 
 
Eigenschappen ¹  
 
Kleur:       Blank  
 
Glansgraad:      Mat 
   
Theoretisch verbruik:   12  m²/l. per laag (80 ml per m²) afh. van houtsoort. 
 
Overschilderbaar:     Na ca. 2 uur.  
 
Licht belastbaar:     Na 2 uur. 
 
Volledig uitgehard :    Na 5 dagen. 
 
Verpakking:    250, 750 ml en 2,5 liter 
 
Opslag:     Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, 
     originele verpakking. 
  
Houdbaarheid:                         2 jaar. Geopende verpakking beperkt houdbaar . 
 
¹ bij 20°C en 65% R.V. 
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Voorbewerking 
 
Alvorens te schuren het kale hout lichtjes bevochtigen met water en laten drogen. 
De ondergrond moet kaal geschuurd (met grof beginnen en laatste schuurgang voor 
vloeren P100-150 en meubels P180-240) schoon, droog, was- en vetvrij 
zijn. Optimale verwerking bij 20° en 50% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur te 
behandelen oppervlak minimaal 15°. Maak op onbekende 
oppervlakken altijd eerst een proefvlak 
 
Verwerking 
 
Trae Lyx Raw Wood Effect Oil zeer goed roeren. Meerdere blikken altijd met elkaar 
vermengen. De olie voor + 5-10 m2 ( 80 ml p/m2) op het oppervlak gieten 
en direct met een viltroller, olie-applicator of platte kwast gelijkmatig in de richting van 
de houtnerf verdelen. Werk overlappend. Na ongeveer 
10 minuten, maar voordat de olie gedroogd is, deze met een witte pad of 
poetsmachine goed inwrijven totdat een egaal mat oppervlak ontstaat. Eventuele 
overtollige olie kan met een katoenen doek worden opgenomen. Na 2 uur kan een 
tweede laag worden aangebracht op dezelfde manier als laag 1. 
Na 1 uur stofdroog , na 2 uur licht beloopbaar.  
Tot volledige uitharding, de eerste 3-5 dagen, beschermen tegen water. 
 
 
Onderhoud 
 
Voor regelmatig onderhoud adviseren wij Raw Wood Effect Oil reiniger. 
Beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met de Trae Lyx Raw Wood Effect Oil 
voor donkere houtsoorten. 
Belangrijk is om te voorkomen dat er slijtage ontstaat tot op het kale hout. 
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