
winter

W41 - Snow W41 - Snow 

W42 - Almond  W42 - Almond  

W33 - MistyW33 - Misty

W27 - Foggy W27 - Foggy 

W56 - ChocolateW56 - Chocolate

W51 - Frozen W51 - Frozen 

W52 - Midnight W52 - Midnight 

spring

W43 - Sandy 

W02 - Prairie YellowW02 - Prairie Yellow 

W43 - Sandy 

W38 - Earth 

W44 - Coconut 

W38 - Earth

W44 - Coconut

W32 - Adventure

W55 - Willow

W54 - Grass 

W32 - Adventure

W55 - Willow

W54 - Grass 

autumn

W45 - Caramel 

W47 - Peanut

W45 - Caramel

W47 - Peanut

W48 - Squirl 

W49 - CinnamonW49 - Cinnamon

W48 - Squirl 

W39 - Pinecone  

W16 - Autumn W16 - Autumn 

W39 - Pinecone  

W50 - Coffee W50 - Coffee 

Oregon Pine Mahonie Mahonie MahonieOregon Pine Oregon Pine 

Om druktechnische redenen zijn afwijkingen  mogelijk. De weergegeven kleuren zijn een indruk van de 
uiteindelijke kleur. Het eind resultaat van de weergegeven kleuren wordt beïnvloed door een aantal factoren.  

De hout soort, de kleur van de ondergrond en de structuur hiervan bepalen sterk het eind resultaat. 
Ook bijvoorbeeld het aantal lagen en de aan gebrachte hoeveelheden bepalen de uitein delijke kleur 

en glansgraad. Aanbevolen is om vooraf de kleur te controleren op de toe te passen ondergrond.         



SPECIFICATIES
Hout kan op verschillende manieren worden behandeld voor 
behoud van kleur, uitstraling en duurzaamheid. Teknos  
ontwikkelt en produceert verschillende verfsystemen.  
Per toepassing zijn er verschillen in de behandeling en het te 
gebruiken product. In deze kleurkaart wordt het DRYWOOD 
product Bioleum Woodoil weergegeven. 

Naast producten in transparante kleuren kan Teknos een breed 
scala aan dekkende coatings leveren volgens RAL, NCS en diverse 
andere kleurenwaaiers voor kozijnen, ramen en buitendeuren, 
lijstwerk, binnendeuren, vloeren, (luxe) interieurbetimmeringen, 
diverse kunststoffen en metalen ondergronden.

DRYW
OOD BIOLEUM

 W
OODOIL

  Geschikt 

  Geschikt, afhankelijk van het gebruik 

VERFSYSTEEM     

 Niet-filmvormend (één laag en maximaal twee (dunne) lagen)      

TOEPASSING

Houten spanten           

Houten gevelbekleding         

Brandvertragend behandelde houten ondergronden           

Houten bergingen          

Tuinhout als pergola’s en vlonders         

Steigerplanken en tuinmeubelen         

Binnentoepassing voor divers timmerwerk         

VERPAKKING 

1 liter verpakking          

 10 liter verpakking         

summer

W01 - Peach 

W10 - Lime 

W11 - Beachrock 

W03 - Pineapple

W15 - Raspberry

W13 - Blueberry

W04 - Sunny

W08 - Starfish

W14 - Orchid 

W40 - Seashell

Oregon Pine Oregon Pine

we make the world last longer

DRYWOOD Bioleum Woodoil
kleurkaart

Verschillen in kleur, ook ten opzichte van de waaier, kunnen voorkomen. Producten dienen altijd volgens het 
productinformatieblad verwerkt te worden.  Het verdient altijd de aanbeveling om een proefvlak te maken. Alleen 
met een verftechnisch advies (VTA) en beoordeling van een proefvlak door Teknos kunnen garanties verleend 
worden. De verwerker van het product dient voor het aanbrengen van het product of verfsysteem te bepalen of 
het geschikt is voor de gewenste toepassing. Neem voor meer informatie en advies contact op met uw leverancier. 
Vraag bij Teknos altijd advies over de afwerking van de brandvertragend behandelde ondergrond. Kleuren kunnen 
verlopen in de tijd, door invloeden van de ondergrond, door weersinvloeden etc. 
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