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TECHNISCHE FICHE DE SPLINTER B.V.:  GREENFIX WHITE OIL 

 
PRODUCTINFORMATIE 
Greenfix white oil is een beschermende, uithardende, plantaardige 
meubelolie (op basis van lijnolie), waaraan een witte pigmentstof is 
toegevoegd is. Geschikt als onderhoudsolie voor alle houtsoorten 
met een olie – of waslaag die een zogenaamd whitewash (wit 
gebeitst) effect hebben. Greenfix voorkomt vlekken, verbetert de 
slijtvastheid en beschermt hout optimaal tegen vocht en warmte. 
Greenfix White Oil is niet geschikt voor het geven van een  
whitewash effect aan onbehandeld hout. Dit omdat de witte 
pigmentstof hier niet voldoende dekkracht voor heeft. Een echt 
whitewash effect krijgt een onbehandeld meubel bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van transparant witte beits of beitsolie wit. Greenfix 
is ook geschikt als onderhoudsolie voor meubelen die voorzien zijn van een (witte) 
waslaag. Bij voorkeur dan wel een voorbehandeling geven met Woodclean 
intensieve houtreiniger. 
 
 VERWERKINGSADVIES 
Zorg voor een schone ondergrond. Indien nodig het te behandelen oppervlak dus 
eerst reinigen met woodclean intensieve houtreiniger . Vervolgens Greenfix white oil 
goed schudden voor gebruik. De Greenfix dun aanbrengen op een schone droge 
doek en hiermee het oppervlak inwrijven. Het behandelde oppervlak circa 5 tot 10 
minuten laten drogen en nog eens rustig nawrijven met een schone droge doek. Bij 
meubelen die nog enigszins schraal lijken de behandeling nogmaals herhalen. De 
behandeling circa 2 tot 3 keer per jaar herhalen.  
 
VLEKKEN 
Voorkomende vlekken het liefst direct verwijderen met een tissue of doekje. Blijvende 
vlekken trachten te verwijderen met een doekje dat bevochtigd is met Woodclean 
intensieve houtreiniger. Het behandelde oppervlak dan wel weer dun nabehandelen 
met een beetje Greenfix white oil. Hardnekkige vlekken of kringen in het meubel 
trachten te verwijderen met een zeer fijne staalwol of schuurspons (eventueel in 
combinatie met Woodclean). Daarna altijd weer nabehandelen met Greenfix white 
oil!  
 
EXTRA INFO 
Met Greenfix white oil doordrenkte doeken of sponzen altijd luchtdicht in bijvoorbeeld 
een metalen houder bewaren of zeer goed met water uitspoelen. Dit vanwege het 
zelfontbrandinggevaar van de lijnolie die in Greenfix white oil zit! Indien 
onbehandelde houtsoorten in de olie worden gezet dan wordt (gezien de lijnolie) het 
behandelde hout altijd iets warmer/donkerder van kleur. Vooral bij tropisch hardhout 
(o.a.teak) is dit merkbaar.  
Verpakking: 250 ml fles  
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