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Isoleert en beschermt tegen uv-straling en weersinvloeden. 
Hoge dekkracht. 
 
KENMERKEN 
• Sterk waterafstotend dankzij microdeeltjes was : water en vocht worden 
aan het oppervlak van de verflaag geblokkeerd. 
• Formule op basis van een nieuwe generatie acrylaatharsen : kleuren die langer 
mooi blijven dankzij een uitstekende anti-uv-bescherming. 
• Soepele film : volgt de natuurlijke uitzetting en krimp van het hout, bladdert niet af. 
• Microporeus : laat het hout ademen. 
• Reukloos. Druipvrij. 
 
VOORBEREIDING 
Onbehandeld of geschilderd hout moet schoon, droog en stofvrij zijn. 
• Nieuw hout : schuren in de richting van de vezels en ontstoffen. Voor een 
professioneel resultaat eerst de "Primer Houtlak Deuren en Ramen V33" 
aanbrengen. 
• Gebeitst of geschilderd hout, verflaag in goede staat : licht schuren om de 
film te ontglanzen en ontstoffen. De verf op de bestaande laag aanbrengen. Afbijten 
niet nodig. 
• Geschilderd hout, verflaag beschadigd : de afgebladderde of beschadigde verf 
verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Afspoelen, schuren en 
ontstoffen. 
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VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• De verf voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
De onverdunde verf aanbrengen met een borstel, middellangharige rol of verfpistool 
(verdunnen met 10 % water). Een tweede laag aanbrengen en eventueel een derde 
laag. Tussen de lagen 4 uur laten drogen. Tussen de lagen lichtjes schuren met 
schuurpapier om een gladde en goed hechtende ondergrond te verkrijgen. 
 
Idéale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C, bij droog weer. 
 
 
 
 
 
Reiniger : Water 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal : borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % water). 
 
Droogtijd : 
- Handdroog : 30 min 
- Tussen 2 lagen : 4 u 
 
 
 
 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S23 : Damp niet inademen.  
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
Vorstvrij bewaren. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit 
product bevat maximaal 7 g/l VOS. 
 
Na gebruik, verpakking sluiten. Voor het bewaren van een reeds geopende 
bidon, moet u het resterende product overgieten in een kleinere pot en deze 
goed afsluiten. Respect het milieu, afval niet in de gootsteen werpen. De lege 
verpakking afvoeren volgens het gemeentelijke reglement inzake 
afvalverwijdering. 
 
 
 


