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EIGENSCHAPPEN
• De snelste manier om je nieuwe of vergrijsde tuinschermen, tuinhuizen, …
op te frissen.
• Dekkende kleur: maakt eenvormig, verbergt beschadigt of vergrijsd hout.
• Kleur bestand tegen weersomstandigheden en UV.
• Duurzame bescherming tegen vergrijzing.
• Klaar voor direct gebruik in de tuinsproeier zonder verdunnen.
• Droogt snel.

GEBRUIK
Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12 en 25°C, bij droog weer.

Het hout moet SCHOON en DROOG zijn en NIET BEHANDELD met houtbeits.

Verwijder met een borstel het mos, korstmos of eventuele andere natuurlijke

afzettingen.

• Bescherm de niet te behandelen plaatsen en planten in de omgeving.

• Omroeren met een houten latje voor gebruik om een homogene massa te

krijgen. Giet het product over in een tuinsproeier.

• Doe eerst een test op een stuk karton of hout om de sproeier af te stellen.

• Breng het product aan door bovenaan te beginnen en de sproeier in een

« S » vorm naar beneden te bewegen. Maak trage en regelmatige bewegingen

op een afstand van 25 tot 30 cm van het oppervlak. Laat 2 uur drogen

alvorens de 2de laag aan te brengen.

• Reinig de tuinsproeier na gebruik met helder water om het product uit de

buis te krijgen.

TIPS V33
Probeer niet te stoppen tijdens het aanbrengen van het product om

verfdruipers en dikke lagen te vermijden.

Kleef een stuk tape op de sproeierkop om het drogen van het product tegen

te gaan gedurende de droogtijd tussen 2 lagen.

VOORZORGSMAATREGELEN
VORSTVRIJ BEWAREN.

EUH208 : bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P102: buiten het bereik van kinderen houden. P271: alleen buiten of in een

goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: inhoud/verpakking afvoeren naar

een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid).

EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat

maximaal 3 g/l VOS. Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na

gebruik goed sluiten.


