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Productomschrijving: 
Zijdematte eindlaag, geschikt voor terrashout dat al met gekleurde olie behandeld is. Bevat een 
speciale, heel dik organisch antislipadditief, dat gelijkmatig in de laag verdeeld is en na het 
drogen slipwerend werkt.  
Op basis van natuurlijk olie en waterafstotend. De laag bevat elementen die een preventieve 
bescherming vormen van de laag tegen aantasting door schimmel, algen en zwammen. Breekt 
niet, bladdert niet, schilfert niet af. Zonder afschuren gewoon overschilderen. Open poriën, 
vermindert uitzetten en krimpen. Kan gemakkelijk en zonder zichtbare overlap worden 
aangebracht. Droogt niet tijdens het aanbrengen. 
 
Toepassingsbereiken: 
Alle houten terrassen en trappen buiten, bv. uit bangkirai, massaranduba, garapa, lariks, 
douglasie of grove den. Geschikt voor geribbelde, gegroefde en vooral gladde 
terrasoppervlakken. 
 
Tinten: 
Nr. 430, kleurloos 
 
Grootte recipiënten: 
0,75 l; 2,5 l, 25 l 
 
Rendement: 
1 liter is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m². 
U heeft vergrijst, geschilferd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, 
geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u 
nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze 
homepage onder www.osmo.de. 
 
Samenstelling: 
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en lijnolie), 
siccatieven (drogers) en additieven. Gedearomatiseerde terpentine (benzeenvrij). Dit product 
voldoet conform de EU-richtlijn (2004/42/EC) aan het toegest. VOC-gehalte van max. 500 g/l 
(cat. A/i (2010)). 
Een gedetailleerde en volledige verklaring sturen we u graag op aanvraag. 
 
Fysische eigenschappen:  
Specifiek gewicht: (Dichtheid): 0,9 – 1,0 g/cm³ 
Viscositeit: 20-30 s (DIN 53211/4mm) 
Geur: zwak/mild, geurloos na drogen 
Vlampunt: boven 60°C na DIN 53213 
 
Houdbaarheid: 
5 jaar en langer, indien droog en goed afgesloten bewaard. Indien door vorst stroperig geworden, 
voor gebruik 24-36 bij kamertemperatuur bewaren. 
 
Voorbereiding: 
Het houtoppervlak moet zuiver, droog en vorstvrij zijn (max. houtvochtigheid 20%). Osmo Antislip 
terrasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Grondig omroeren. Oude poreuze lagen grondig 
zuiver maken. Oude verf- en laklagen moeten worden verwijderd. Indien mogelijk eerste laag 
voor montage aan alle kanten van het hout aanbrengen. Om een optimale houdbaarheid van de 
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lagen te bereiken het hout voor de eerste laag enkele weken laten verweren. Tropisch hardhout 
zeker 3 maanden laten verweren. Wij bevelen op een terras een eerste laag aan met een 
gekleurde olie, zoals bv. de Osmo bangkirai-, lariks- of douglaspar-olie of de Osmo 
houtbeschermende oliebeits. De Osmo antislip terrasolie werkt zo als bescherming tegen 
weersinvloeden en verlengd de levensduur van de laag. 
Als er een extra preventieve bescherming tegen rotting, blauwte en insectenvraat gewenst is, het 
hout vooraf - indien mogelijk aan alle zijden - met Osmo houtimpregnering WR* behandelen. 
 

* Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd aanduiding en productinformatie lezen.  
 
Verwerking:  
Met stevige borstel dun in de richting van de houtnerf aanbrengen en grondig uitsmeren. Om snel 
te werken op grote oppervlakken bevelen wij de Osmo Vloerborstel 150 mm aan, die op maat 
van terrastegels gemaakt is en waarmee staand en dus rugsparend gewerkt kan worden. Laten 
drogen bij een goede verluchting. Dankzij de combinatie van de gekleurde eerste laag en de 
eenmalige eindlaag met Osmo Antislip terrasolie is uw terras volledig beschermd. Het resultaat 
van de laag is ondermeer afhankelijk van de staat van het hout, daarom moet er in principe een 
testlaag worden aangebracht. 
 
Reiniging van het werkmateriaal: 
Met Osmo Kwastreiniger (aromavrij). 
 
Droogtijd: 
Ca. 12 uur (bij normaal klimaat, 23°C/50% rel. luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen en/of 
hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.  
 
Tips: 
Osmo Antislip terrasolie is kleurloos en beschermt daarom slechts beperkt tegen vergrijzing door 
de UV-stralen van de zon. De Antislip terrasolie is niet geschikt als enige laag. Oliën versterken 
de natuurlijke tint van het hout (permanent nat effect). Om een vergrijzing van het hout en een 
falende antislipwerking op loopwegen te vermijden, moeten deze oppervlakken tijdig gedeeltelijk 
worden nabehandeld. Als het hout al vergrijsd is, de oppervlakken met de Osmo Houtontgrijzer 
ontgrijzen en opnieuw behandelen. Verschillende houtsoorten neigen bij weersinvloeden tot 
natuurlijke uitwassen van wateroplossende, gekleurde houtingrediënten. 
 
Veiligheidsvoorschriften: 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met de 
ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en arts raadplegen. Bevat 2-butanonoxim, 
cobaltcarboxylaat en dichloorfluanide (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval 
van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken.  
Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een 
luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).  
Na droging is het product „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2. Inlichtingenblad 
aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Bovenstaande informatie is tot stand gebracht naar beste kennis en vermogen, echter zonder 
garantie. 
(Stand: 05/2010) 


