
KENMERKEN 

• Verrijkt met olie: de LAZUUR GARDEN dringt door tot in de kern voor een duurzame bescherming, 
behoudt de flexibiliteit van de houtvezels en beperkt het risico op barsten. 
• Waterdicht: beschermt het hout op het oppervlak tegen aantasting door water (regen, vocht). 
• Rijk aan pigmenten: verbergt fouten in beschadigd hout en vermindert de aantasting door UV-
stralen (vergrijzing). 
• Schilfert niet af. 

KLEURENKAART

• Beschermt het hout tegen vocht en bewaart 
het natuurlijk mat aspect 

• Decoreert al uw ruw hout in de tuin: 
tuinschermen, schommels...

2,5L 
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VOORBEREIDING 

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• NIEUW OF REEDS GEOLIED HOUT: schuur in de richting van de houtnerven (schuurpapier korrel 150) en
verwijder loszittende deeltjes van de vorige afwerkingen. Maak hoeken en scherpe randen glad voor een
gelijkmatige dekking van de lazuur. Vervolgens zorgvuldig ontstoffen.
• GEVERNIST OF GEVERFD HOUT: de bestaande geverniste of geverfde afwerking volledig verwijderen met
behulp van de V33 AFBIJTMIDDEL SPECIAAL HOUT of V33 AFBIJTMIDDEL UNIVERSEEL en schuur het
oppervlak (schuurpapier korrel 150).
• GEBEITST HOUT IN GOEDE STAAT: schuur (eerst korrel 80, dan korrel 150) om tot op het blank hout terug
te komen. Vervolgens zorgvuldig ontstoffen.

VERWERKING 

Gebruiksklaar product.
• De lazuur voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.
EERSTE BEHANDELING :
Breng een eerste, royale laag aan en zorg ervoor dat de holtes en randen van het hout worden bedekt. Laat
8 uur drogen.
Breng daarna een tweede laag aan volgens hetzelfde principe en laat 24 uur drogen.
ONDERHOUD:
• De LAZUUR GARDEN is eenvoudig herstelbaar. Om de schoonheid van een ouder wordende afwerking te
behouden, schuur licht (korrel 150) met de nadruk op de loszittende onderdelen. Breng vervolgens een
extra laag lazuur op een beperkte beschadigde plaats of op het hele oppervlak.
• OPGEPAST: Risico op zelfontbranding. Vochtig maken met water het door het product vervuild textiel
en gereedschap, en gooi ze in een hermetisch gesloten recipiënt.

TIPS
• Op nieuw of kaal hout, eerst beschermen tegen aantasting door insecten of schimmels met behulp van de
V33 BEHANDELING TUINHOUT.
• Op exotische houtsoorten kan de droogtijd langer zijn.
• De kleur, de porositeit en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint
van het behandelde oppervlak. Altijd eerst uittesten op een weinig zichtbare plaats.
• De verpakking na gebruik goed afsluiten. Beschermd tegen vorst, kan de LAZUUR GARDEN lang worden
bewaard.
• Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, bij droog weer.

Tussen 2 lagen
Volledig droog

Reiniging

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Rendement 2,5L = +/- 30m² 
Volgens porositeit van de 

ondergrond 
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