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Lecol Accent impregneerolie VL95 is een transparante impregneerolie op basis van natuurlijke 
grondstoffen, zoals plantaardige oliën en wassen, met hoog vaste stofgehalte en kleine hoeveelheden 
aromatenarme testbenzine. Naast Lecol Accent impregneerolie VL95 Transparant is er ook een kleur 
variant, namelijk Lecol Accent Impregneerolie VL96 Colour. 
 
 
Toepassing   
 
Lecol Accent impregneerolie VL95 wordt gebruikt voor het oplosmiddelarm impregneren van 
onbehandelde houten vloeren en parket. Voor intensief belopen vloeren is een nabehandeling met 
Lecol balsem OH38 noodzakelijk. Dit vergemakkelijkt tevens het onderhoud met was. 
 
 
Technische gegevens 
 
Vaste stofgehalte:  > 90% 
Droogtijd:  Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigh eid: 24 uur.  
  Eventueel kan men na minimaal 2 uur droging Lecol Balsem aanbrengen.  
  Volledige doorharding na 3 weken. Binnen deze 3 weken de vloer niet vochtig 

afnemen en geen kleden op de vloer. 
Materiaalverbruik:  Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de 

verwerkingsmethode 30-60 g/m2. Gemiddeld 1 liter voor 30 m². 
Verpakking:  0,75 liter (6 x 0,75 liter per doos) 
  2,5 liter (4 x 2,5 liter in een doos) 
Houdbaarheid:  In originele luchtdicht gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar. Opslag 

en transport bij +5°C tot 25°C. Indien het product door koude troebel is 
geworden, verpakking voor gebruik in een op temperatuur gebrachte ruimte 
bewaren. 

Reinigen gereedschap: Met Lecol Wax Remover OH34. 
 
 
Verwerking 
 
Materiaal goed schudden voor gebruik. De vloer moet droog, vrij van olie, vet, was, lakrestanten en 
schuurstof zijn. Om een correcte impregnerende werking te realiseren niet fijner schuren dan korrel 
120.  
 
Lecol Accent impregneerolie VL95 wordt m.b.v. een mohairroller, taski met PVC strip of speciale 
borstel in 1 laag aangebracht. Het is ook mogelijk Lecol Accent Impregneerolie VL95 met een metalen 
spatel 2 x aan te brengen. Droogtijd na aanbrengen ca. 15 minuten per laag. De eventueel aanwezige 
vellingkanten met kwast of borstel goed raken en overtollig materiaal voor inpoetsen verwijderen. 
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Afhankelijk van de houtsoort en de temperatuur in de ruimte dient na een droogtijd van ca. 30 minuten 
het oppervlak met een Lägler Single éénschijfmachine, voorzien van een rode pad, bewerkt te 
worden. Het overtollige materiaal beslist verwijderen middels witte pad. Deze overtollige olie geeft 
optisch een onregelmatig oppervlak en tevens een negatief resultaat op de doorharding. 
 

  Bij intensief belopen vloeren dient men na een droogtijd van minimaal 2 uur Lecol Balsem aan te 
brengen.  
 
In plaats van de behandeling met Lecol Balsem is het ook mogelijk de geoliede vloer na 24 uur van 
een waslaag, bijv. Lecol Powerwax OH35 of Lecol Step-Stop OH36, te voorzien. Daarnaast is het 
mogelijk om in plaats van was of balsem de vloer alleen te onderhouden met onderhoudsolie Lecol 
Conditioner OH25. 
 
 
Onderhoud 
 
Met was:   Indien de vloer met was of balsem is afgewerkt, dient deze te worden 

onderhouden met Lecol Step-Stop OH36 of met Lecol Wax&Clean 
OH32.  

 
Met onderhoudsolie: Vloeren met of zonder was of balsem kunnen altijd onderhouden 

worden met Lecol Conditioner OH25. 
 
 
Opmerking(en) 
 
Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar van zelfontbranding. Daarom met olie 
gedrenkte doeken, pads, borstels, rollers e.d. onder water bewaren of in de buitenlucht laten drogen. 
 
Let op: verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de 
afvoer laten verdwijnen. 
 
 
Bijzondere opmerking 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 11.04. 
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