Handleiding ‘CCL Knife handle polishing set’ – Heft olie voor hout.

De twee flesjes in de set zijn voorbereid en gemengd volgens traditioneel recept door
gespecialiseerde houtbewerkers, om een prachtige olie finish aan houten heften te
geven.
Oude geoliede mes heften kunnen snel hersteld worden naar nieuwstaat. Af en toe deze
handelingen herhalen zorgt voor het beste onderhoud van deze houten heften.
In de set zit een flesje ‘Grain sealer’ (1) - vuller, speciale ‘Fast drying oil’ (2) – snel
drogende olie in naturel kleur. Dit is gemaakt om de natuurlijke tekening van het hout te
verlevendigen, zonder – zoals bijvoorbeeld bij berkenhout van belang is – de kleur al te
veel te beïnvloeden. Ook is er een klein stukje schuurpapier meegeleverd, dat gebruikt
kan worden in combinatie met de vuller.

Gebruiksvoorschrift
Voor gebruik altijd goed schudden, en zo vlot mogelijk weer sluiten. Lees aandachtig dit
voorschrift in het geheel door alvorens van start te gaan.
Bedek eerst het lemmet (mes blad), zodat het veilig is het in de hand te houden terwijl
er aan het heft gewerkt wordt. Als er metalen delen in het heft zitten, bedek deze met
bijvoorbeeld plakband, om te voorkomen dat ze dof worden.
Vervolgens kan het hout voorbereid worden door te schuren met het meegeleverde
schuurpapier. Als er open poriën in het hout zitten, dan wordt eerst de vuller (1)
gebruikt. Zijn deze al of nog volledig dicht, dan kan gelijk de sneldrogende olie (2)
gebruikt worden.
Als de vuller (1) benodigd is, dan kan deze worden aangebracht met een zachte doek.
Houdt een prop met deze doek over de geopende fles, draai deze een keer of twee, drie
om op de doek en dit zou juist voldoende op de doek moeten doen. Doe dit dan op het
hout in ronddraaiende beweging over het oppervlak van het heft, zonder droog te
wrijven, zodat het de poriën kan vullen.
Na een laag te hebben aangebracht, mag het telkens een half uurtje drogen. Hierdoor
droogt het helemaal hard op, waarna het geschuurd wordt totdat de houten oppervlakte
weer boven komt. Vervolgens kan de volgende laag opgebracht worden, tot alle poriën
zijn gevuld. Een laag of twee, drie zou voldoende moeten zijn.
Voor het mooiste resultaat; zorg ervoor dat er geen vuller (1) meer op de oppervlakte
ligt, door het zorgvuldig na te schuren, alvorens de sneldrogende olie (2) aan te brengen.
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Breng de sneldrogende olie aan met de vingertoppen, een paar druppels is voldoende, en
smeer dit gelijkmatig uit. Dan even laten rusten (30 tot 45 minuten) totdat de olie
plakkerig wordt. Verwijder vervolgens de dikkere olie van de oppervlakte met een
schone, zachte doek, totdat er een dunne film op de oppervlakte achterblijft.
Dan met de palm van de hand hard wrijven en enige warmte inbrengen. Tien tot twintig
seconden hard werk is voldoende.
Laat de olie een nacht uitharden tussen elke applicatie, totdat een olieachtige glans te
zien is op de houten oppervlakte. Regulier is drie tot vier keer aanbrengen voldoende.
Twee aandachtspunten voor het beste resultaat; breng de olie aan in dunne lagen, en
onthoudt dat het goed ingewreven moet worden voordat het helemaal uithardt. Is het
toch vergeten? Gebruik een beetje nieuwe olie op een doek om het residu olie op de
oppervlakte opnieuw op te lossen en vervolg het werken.

Licht ontvlambaar – schadelijk
Licht ontvlambaar – kan longschade veroorzaken als het ingeslikt wordt (bevat terpentijn).
Gebruikte doeken moeten eerst in water uitgespoeld worden alvorens weg te gooien, anders
kunnen ze spontaan ontvlammen bij broei (bevat lijnolie).
Blussen met schuim of droog/chemisch – niet met water. Verpakkingen goed gesloten houden
en buiten bereik van kinderen. Bij contact met de huid (vuller) direct met veel water en zeep
afspoelen. Bij doorslikken niet laten braken, maar direct medische hulp inroepen en
verpakkingen tonen.
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