
Lazuur Tuinhuis 
www.v33.be 

V33 BELGIUM BVBA          
Ambachtenstraat 11B 
B-3210 LUBBEEK 
tel : (32)16 62 92 92 
www.v33.be 
 
 
 

LAZUUR TUINHUIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschermt tegen UV en barre weersomstandigheden. 
Ideaal voor tuinhuis, gevels en gevelbekledingen in hout. 
 
KENMERKEN 
• Benadrukt de nerfstructuur van het hout. Schilfert niet af. 
• Hoge weerstand tegen UV-stralen en vocht. 
• Weerbestendig : Beschermt het hout tegen regen en vocht. 
• Microporeus : Laat het hout ademen. 
 
VOORBEREIDING 
• Het hout moet proper, droog en niet vet zijn. 
• Onbewerkt hout : schuren en ontstoffen. 
• Vette houtsoorten : ontvetten met V33 Reinigend Oplosmiddel. Het hout 
voorafgaand behandelen met de V33 Behandeling Multi-Gebruik. 
• Harde houtsoorten (bv. Eik) : Breng eerst een laag van de V33 Grondlaag voor 
Lazuur Hard Hout aan. 
• Exotische houtsoorten (bv. Meranti, Merbau, Ceder) : Breng eerst de V33 
Grondlaag voor Lazuur Exotisch Hout aan. 
• Gelazuurd hout : schrobben om afbladderende delen te verwijderen, schuren 
met schuurpapier en ontstoffen. 
 



Lazuur Tuinhuis 
www.v33.be 

VERWERKING 
• De pot goed schudden vóór en tijdens gebruik. 
• Aanbrengen in twee lagen met een borstel of pistool (verdunnen met 10% 
White Spirit) op proper, droog en ontvet hout. 
• Licht schuren tussen de lagen. 
 
• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed 
hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een 
weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat. 
• Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer. 
 
 
 
 
Reiniger : White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal : borstel of pistool (verdunnen met 10% White Spirit) 
 
Droogtijd : 
- Tussen 2 lagen: 6 u 
- Volledig droog : 12 u 
 
R10 : ONTVLAMBAAR.  
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken.  
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S23 : Damp niet inademen.  
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 
etiket tonen.  
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
Bevat methylethylcetoxyme en kobaltcarboxylaat.  
Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 
EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e) : 400 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS. 
 
 


