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Productinformatieblad                                BRUINOLEUM 
 
 
 
 
 
 

 
Omschrijving:                  Bruinoleum is de unieke vervanger van Carbolineum. Het verfraait en beschermt het hout 

langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf 
weer naar voren. Bruinoleum heeft een mooie bruine kleur. 

Als er een meer donkere/zwartere kleur gewenst is kan Bruinoleum tot een verhouding 
van 1:1 vermengd worden met Houtteer 

 
Eigenschappen:              • Waterafstotend 

• Haalt de houtnerf weer naar voren 

• Eenvoudig in gebruik 

• Sterk impregnerend 

 
Toepassing:                     Geschikt voor houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk etc. 

 
Kleuren:                             transparant bruin 

 
 

Applicatie:                        kwast, roller of spuit 
 

Verdunning:                     niet verdunnen 
 

Verbruik:                          15 - 25 m
2 

per liter afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode. 
 

Verwerkingstemp. (
0
C):   +5 tot +30 

 
RV maximaal (%):             85 

 
Droging:                            • Stofdroog na (uur):                 2 

• Overschilderbaar na (uur):     5 
 

Vaste stof (vol. %):           21 
 

Dichtheid (kg/dm
3
)           0,833 

 
Glansgraad GU:               n.v.t. 

 

Viscositeit:                       12 sec. DIN CUP 4 bij 20
0
C. 

 

Vlampunt (
0
C):                  62 

 
Verpakking:                      1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr - 10 ltr - 25 ltr - 60 ltr - 200 ltr - 1000 ltr 

Onderhoudstermijn         1 - 2 jaar (afhankelijk van de omstandigheden). 

Houdbaarheid:                  in goed gesloten verpakking is dit product voor jaren houdbaar 

Veiligheid:                         Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS). 

Uitgiftedatum:                  05-11-2008 
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Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw 
gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele 
schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden 
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te 
voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Metropa Rotterdam BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. 


