
Patineerolie
Voorkomt witte strepen op lood,
dakpannen, leien en glas.



Afname (0,5 en 1 liter)

Per doos à 10 stuks
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Uitleg patineerolie
Patineerolie sluit bladlood af van omringende lucht, waardoor er zich geen 
witachtige poederlaag vormt die uitspoelt en aangrenzende bouwdelen 
kan bevuilen.

Lood is uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden. Bij blootstelling 
aan de buitenlucht wordt aan het loodoppervlak langzaam en geleidelijk 
een sterk hechtende en vrijwel onoplosbare oxydelaag gevormd met een 
zilvergrijze natuurlijke kleur (patina).

Het lood vormt in eerste instantie een (lood)oxidatielaag. Deze oxidatie-
laag reageert met het koolzuur uit de lucht en vormt dan een zeer hechte 
loodcarbonaatlaag, welke het lood afsluit van de lucht en dus verdere 
oxidatie stopt. De laag heeft een zeer lage slijtage, waardoor, bij juiste 
verwerking, de waterdichte aansluiting het gebouw overleeft. Run-off 
bladlood: TNO heeft gemeten dat de gemiddelde slijtage van bladlood per 
jaar circa 2 gram/m2 bedraagt.

Door het gebruik van patineerolie wordt de instabiele fase praktisch geheel 
overgeslagen: Het bladlood behoudt zijn egale, grijze kleur. Streepvorming 
als gevolg van uitspoeling wordt voorkomen.

Voordelen Uzimet patineerolie
• Verkrijgbaar in 0,5 en 1 literbussen
• Voorkomt lichtgrijze vlekken en strepen op bladlood
• Voorkomt uitspoelen van loodoxide op aangrenzende dak- en 
 gevelelementen

Verwerking patineerolie
1. Eventuele witte oxidatielaag (bestaand lood) verwijderen met een 
 schuurspons.
2. De bus voor gebruik goed schudden. Bij langdurig gebruik ook 
 tussentijds herhalen.
3. Bladlood meteen na plaatsing patineren (vóór regenbui).
4.  Breng de patineerolie aan met een zachte doek. Normaal bevochtigen, 

niet doordrenken. Vervolgens uitwijven in één richting, dus niet met 
ronddraaiende bewegingen.

5.  Zo mogelijk ook goed aanbrengen aan de achterkant van het lood dat 
direct in aanraking komt met de buitenlucht.

Patineerolie

Voorschriften

Schudden voor gebruik

1 liter is voldoende voor 60 m2

Gebruik handschoenen en niet roken

Droogtijd circa 1 uur

Bewaren: Niet blootstellen aan 

warmtebronnen, daglicht of extreme 

kou. Blikken goed afgesloten 

bewaren. 

Niet gepatineerd

Niet gepatineerd


