
LEINOS 150 HOUTGRONDEEROLIE 

Houtprimer met open poriën voor latere verf- en beitslagen. 
Voor buiten: 

Met filmbescherming tegen blauwe schimmel. 
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Voor buiten. 
Toepassingsgebied:  
Primer met open poriën voor alle zuigende houten ondergronden buiten. Met filmbescherming tegen 
schimmelaantasting. De houtprimer dringt diep in het hout en zorgt voor een optimaal contact voor verdere 
verflagen. 

Technische eigenschappen:  
Lichte, zuigende ondergronden drogen iets donkerder uit. 

Tint:  
Transparant, bruinachtig. 

Ingrediënten:  
Lijnzaadolie, houtolie, lijnolie standolie, isoparaffinen, joodpropynylbutylcarbamaat, droogmiddelen. Het VOS-
gehalte van dit product is max. 360 g/l. De EU-limiet is max. 700 g/l (categorie "f" vanaf 2010). 

Ondergrond en voorbereiding:  
Roer het product goed door voor gebruik. 

Verwerken:  
Onverdund gelijkmatig aanbrengen met een kwast. Rollen, spuiten of duiken behoort ook tot de 
mogelijkheden. Eenmalig royaal aanbrengen. Als er na ongeveer 20 minuten nog steeds glimmende plekken zijn, 
verdeel deze dan weer met de borstel. Laat 16-24 uur drogen. De geprimerde ondergrond moet goed droog zijn 
alvorens verder te behandelen met een ander LEINOS-product. 

droog tijd:  
Bij 20°C en 50 - 55% relatieve luchtvochtigheid: ca. 16 - 24 uur. Bij het verwerken en drogen van de producten 
moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden gezorgd! 

Containermaten en verbruik:  
Ongeveer 60 - 80 ml/m 2 per laag - kan variëren afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond. 

* Gemiddelde dekking per laag 

Naar de verbruikscalculator >> 

Opslag en houdbaarheid:  
Oorspronkelijk gesloten stabiel voor minimaal 2 jaar. Koel, droog maar 
vorstvrij bewaren. Bak goed sluiten. 

Beschikbaarheid:  
Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Europese afvalcatalogus 
(EWC/EWC) 08 01 11. 

Verdunners en reinigingsmiddelen:  
Voor het drogen reinigen met LEINOS Verdunner 200.  

GISCODE:  
Ö 60+ 

Gevarenwaarschuwingen:  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. 
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

GHS08 
 
Gevaar 

Veiligheidsinstructies:  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Bevat jood-2-propynyl-butylcarbamaat. Kan allergische reacties 
veroorzaken. Gehalte actieve ingrediënten: jood-2-propynyl-butylcarbamaat 
<0,6% 
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
GEEN braken opwekken. 
Voorkom lozing in het milieu. 

 genoeg voor...* 

0,75l 11m2 _ 

2,5l 36m2 _ 

10l 144m2 _ 

30l 432m2 _ 

https://leinos.de/de/service/verbrauchsrechner?150


Recycle de inhoud/verpakking op de juiste manier. 
Met het product doordrenkte werkmaterialen, zoals poetslappen, sponzen, slijpstof e.d. met niet ingedroogde 
olie, dienen luchtdicht in een metalen bak of in water te worden bewaard en vervolgens te worden afgevoerd, 
anders bestaat er gevaar voor zelfvernietiging. -ontsteking door het gehalte aan plantaardige olie. Het product 
zelf is niet zelfontbrandend. Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie. 
Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een soortspecifieke geur ontstaan. 
Draag een goedgekeurd ademhalingstoestel bij het gebruik van spuitapparatuur. 
Draag bij het schuren een stofmasker! 
Allergiehotline: 041 63 - 86 74 7-0 
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