
 

LEINOS 927  NAALDHOUTLOOG  

 

 

Voor het afwerken van naaldhout in huis. 

002 helder-kleurloos/ 202 wit 
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Veroorzaakt geen donkere verkleuring. 

Toepassingsgebied:  
Voor het afwerken van zacht hout binnenshuis, zoals grenen, sparren, grenen, enz. Geschikt voor vloeren, muren, plafonds, 
deuren, meubels, enz. 

Technische eigenschappen:  
Vloeibare consistentie, zeer zuinig. Het vergelingsproces van het hout wordt grotendeels gestopt en de lichte uitstraling 
van de oppervlakken blijft behouden. Nabehandeling met LEINOS houtenvloerzeep wit 924 voor een wit geschrobd 
karakter. Nabehandeling met LEINOS natuurhouten vloerzeep 924 of LEINOS vloer- en meubelwas 310 om de 
oorspronkelijke houttint te behouden. 

Tint:  
002 helder, 202 wit. 

Ingrediënten:  
Water, sojaolie-vetzuren, palmolie-vetzuren, kokosolie-vetzuren, kaliumhydroxide, natriumhydroxide (wit: 
titaandioxide). Het product valt niet onder de Deco Paint richtlijn. 

Ondergrond en voorbereiding:  
Het hout moet onbehandeld, goed geschuurd, schoon en droog zijn (max. 14% houtvochtgehalte). Schud of roer de 
naaldhoutloog goed voor en tijdens de verwerking. 

Verwerken:  
Gelijkmatig en royaal aanbrengen in de richting van de nerf met een loogbestendige roller of kwast. Eventuele droge 
plekken direct nabewerken totdat zich een egale witachtige laag op het oppervlak vormt. 

Tussenbehandeling: 
Om het effect te vergroten kan na droging (2 - 5 uur) een tweede laag naaldhoutloog worden aangebracht. Nadat de 
laatste loogbehandeling volledig is opgedroogd (minstens 24 uur), schuurt u het oppervlak handmatig of machinaal met 
een beige of groene pad of met schuurpapier korrel 120 - 180 en stofzuigt u vervolgens. Voorzichtigheid! Overmatig slijpen 
vermindert het blekende effect! Zorg ervoor dat u voorafgaande tests uitvoert! Niet verwerken beneden 12°C! 

Eindbehandeling : 
Afhankelijk van de gewenste ondergrond en weerstand laten staan of afwerken met LEINOS Houten Vloerzeep 924, LEINOS 
Oliën of Meubel- en Vloerwas 310. 

droog tijd:  
Stofdroog na ca. 2 - 5 uur, schuur- en overschilderbaar na minimaal 24 uur. Zorg voor een goede ventilatie. 

Containermaten en verbruik:  
100 - 125 ml/m 2 of 8 - 10 m 2 /l, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond. 

* Gemiddelde dekking per laag 

Naar de verbruikscalculator >> 

Opslag en houdbaarheid:  
Koel, vorstvrij en droog bewaren. Bewaar geopende containers goed 
gesloten. 

Beschikbaarheid:  
Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil worden 
weggegooid. Europese afvalcatalogus: EAK 07 06 01. 

Verdunners en reinigingsmiddelen:  
Direct na het werk met water reinigen. 

GISCODE:  
GE 10 

Gevarenwaarschuwingen:  
Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
Gevaar! Bij het verstuiven kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen. 
 
GHS05 

blik genoeg voor...* 

1l 9m2 _ 

2,5l 23m2 _ 

https://leinos.de/print/de/produkte/spezialprodukte/nadelholzlauge-927


 
Gevaar 

Veiligheidsinstructies:  
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 
Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 
Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen. 

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. 

Recycle de inhoud/verpakking op de juiste manier. 
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