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ROYL Olie Exterieur #4570 
Technisch Informatieblad 

 

 

Productbeschrijving: 
 
Diep-impregnerende één componentige beschermolie op basis van plantaardige olie 
voor buitenhout. Geschikt voor alle houtsoorten op zowel horizontale als verticale 
oppervlakken bijvoorbeeld vlonders, schuttingen en tuinmeubelen. Op basis van 
plantaardige olie en met extra UV-bescherming. Impregneert, voedt en beschermt van 
binnenuit. Barst en bladdert niet. Aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten. 
Voorheen ROYL Outdoor. 

 
 

Productspecificaties 
 Verpakking Blik 1 liter. 

 

Gemiddeld rendement 15-30 m²/liter. 

 Verdunnen met ROYL Olie Exterieur #4570 is gebruiksklaar.  
 Reinigen met Gemorst materiaal en gereedschappen voor aandroging reinigen met Linotyn 

of aromaatvrije terpentine. 

 

Toepassing Buiten.  

 

Verwerkingstemperatuur Tenminste 10°C. Olie niet opbrengen bij een risico van regen binnen 24 uur. 
Houtvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 20%. 

 

Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking Lager dan 80% RLV.  

 

Belastbaar Belastbaar na 24-48 uur.  

 Natuurlijke grondstoffen 62 gew. %  Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + 
water + minerale grondstoffen. 

 Bio-based koolstofverbindingen 62 gew. % Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het 
totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen. 

 Vaste stofgehalte Ca. 60 vol%. 
 VOS-gehalte Dit product bevat max. 320 g/l VOS. 

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO (NL). 
 Kleur Clear. Aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten voor olie. 
 Dichtheid 0,88 kg/l volgens ISO 2811.  
 Bestendigheden De olie dringt diep in de poriën van het hout en beschermt daardoor het hout 

langdurig van binnenuit tegen water, vuil en weersinvloeden.  
Een aangekleurde ROYL Olie Exterieur #4570 geeft nog betere bescherming 
tegen veroudering door zonlicht.  

 Opslag, transport en houdbaarheid Koel bewaren in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde 
ruimte. Tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt 
houdbaar. Ongevoelig voor vorst. 
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Ondergrond en voorbereiding  
• Het hout dient egaal geschuurd te zijn en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en 

houtstof. 
• Eerder geoliede en/of vervuilde oppervlakken altijd eerst grondig reinigen met ROYL Intensief 

Reiniger #9120. Daarna nadweilen of naspoelen met schoon water en het oppervlak volledig laten 
drogen.  

• Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. 
• Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking). 

 
Applicatie 

• Verpakking vooraf goed schudden.  
• Eventueel Kleurpigment voor Olie toe voegen en doormengen tot een homogene kleur. 

 
Aanbrengen volgens de onderstaande 3 stappen: 
 

1. ROYL Olie Exterieur #4570 ruim over het oppervlak verdelen. Dit kan met pad, spons, doek, (blok-) 
kwast of roller. Aanbrengen op een groot horizontaal ongeprofileerd oppervlak gaat gemakkelijk om 
een boenmachine voorzien van een licht schurende pad (rode, beige of blauw). 

2. Ca. 20 minuten laten intrekken. Droogvallende plaatsen tussentijds bijoliën. Daarna inwrijven met 
een licht schurende pad. Wrijf in een rustig tempo. 

3. Tot slot droogwrijven. Gebruik daarvoor goed absorberende katoenen doeken. Vervang verzadigde 
doeken tijdig door schone. Denk er aan het oppervlak ook in vellingen, etc. goed droog te wrijven. 
Onvoldoende droogwrijven kan leiden tot glansplekken en vuilaanhechting.  

 
Werkwijze eventueel herhalen wanneer het oppervlak nog matte, schrale plekken vertoont. Wrijf het gehele 
oppervlak altijd goed droog. 

 
Overige 

• ROYL Olie Exterieur #4570 is aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten voor olie, voor het maken 
van kleuren uit de ROYL Kleurenwaaiers, waarvan de kleurcode start met Cxx, bijvoorbeeld C10. Op 
een andere houtsoort dan eiken zal de kleur anders uitpakken. Maak eventueel eerst een proefvlak 
om de kleur te controleren.  

• Voeg tot een vol kleurpigmentzakje toe in één liter ROYL Olie Exterieur #4570. Goed schudden voor 
gebruik van het aangekleurde product.  

• Een aangekleurde ROYL Olie Exterieur #4570 geeft een nog betere bescherming tegen veroudering 
door zonlicht.  
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Afval 
• Pads, doeken en andere materialen, die met olie in aanraking zijn gekomen, kunnen door broei uit 

zichzelf ontbranden. Om brandgevaar te voorkomen, de vervuilde materialen uitgevouwen laten 
drogen of ondergedompeld in water in een gesloten container bewaren.  

• Vloeibare olie-resten en blikken met natte olierestanten afvoeren als chemisch afval volgens de 
plaatselijk geldende richtljnen. Volledig gedroogde olieresten en ingedroogde pads en doeken 
kunnen als restafval worden afgevoerd. 

 
Onderhoud 
Ieder jaar een nieuwe laag aanbrengen (niet opnieuw geschuurd hoeft te worden). Voor optimaal resultaat: 
2x per jaar aanbrengen.  
 
Meer informatie of advies nodig? 
Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens 
kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-
bericht sturen naar  
+31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – 
documenten/informatiebladen. 
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