
HORSEMEN WOOD CARE CEDEROLIE is een watergedragen, 
ecologische bescherming voor onbehandeld binnen- en 
buiten cederhout. Het is een 100% natuurlijke olie-emulsie, 
gebaseerd op een 300 jaar oude Finse traditie! De basis is 
lijnzaadolie, zetmelen van rogge en tarwe en pigmenten.De 
cederolie geeft een ademende, beschermende laag waarmee 
je de ceder op een natuurlijke manier behandelt. 

Dit product garandeert een rustieke uitstraling die je ceder 
verder laat ademen zodanig dat de beits niet kan schilferen. 
Het is namelijk ten zeerste af te raden, cederhout met een 
filmvormende bescherming te behandelen ; daar de ceder 
veel olie en hars bevat gaat de beits op den duur schilferen 
door de filmvorming. 

TOEPASSING

• Cederen gevelbekledingen, cederhouten poorten, 
dakoversteken in cederhout, waar het risico ontstaat, dat 
het hout, onder invloed van regen en pollutie, gaat vlekkerig 
verweren. Daar het cederhout wat looizuur bevat, gaat het 
hout,in combinatie met zure regen en  luchtpollutie, zwarte 
vlekken vertonen.

• Er zijn twee kleuren beschikbaar: een naturelle versie, 
die in feite is ingekleurd om de houtkleur van de ceder te 
behouden en een grijze versie, die een verweerde ceder 
imiteert.  

EIGENSCHAPPEN

• Goede penetratie door de dunne viscositeit

• Een ademende bescherming zodanig dat het 
cederhout,op termijn, gemakkellijk te onderhouden 
valt.

• Het product is 100% VOS-vrij en op basis van natuurlijke 
grondstoffen.

• Voor de nabehandeling, alleen gewoon ontstoffen en 
zonder schuren kan men opnieuw behandelen.

• Dampdoorlatend;

• Ongevaarlijk voor hout, mens en milieu.

• Heeft een 300 jarenlange traditie.

• Maakt de ceder water-en vuilafstotend op een 
natuurlijke wijze.

• Reukloos

H O U T B E S C H E R M I N G

H O U T B E S C H E R M I N G
HORSEMEN WOOD CARE 

CEDEROLIE

MILIEUVRIENDELIJK IMPREGNEERMIDDEL VOOR ONBEHANDELD  
CEDERHOUT GEBASEERD OP DE FINSE KOOKVERF TRADITIE
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TECNISCHE GEGEVENS

• Densiteit : 1,2

• Geur : zwakke oliegeur

• Viscositeit : 20”/DIN 4 mm.

• Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking.

• Uitzicht : gekleurde vloeistof.

VERWERKING

Voor gebruik goed omroeren en enkele minuten laten rusten. 
Alleen gebruiken op nieuw, onbehandeld cederhout. Vooraf 
het hout ontstoffen. Onverdund aanbrengen met brede 
blokborstel. Kan ook airless of airmix gespoten worden. 
Gebruikte materialen met water reinigen.

DROOGTIJD

Stofdroog na ongeveer 60 minuten afhankelijk van de 
ondergrond en de weersomstandigheden. Minimaal 24 uur 
wachten vooraleer een tweede laag aan te brengen.

VERBRUIK

7 m2 per liter, afhankelijk van de aanbrengmethode en het 
zuigen van het hout. De tweede laag verbruikt wat minder. 
We raden toch aan minimaal twee lagen op nieuw hout aan 
te brengen.

VERPAKKING EN STOCKERING

Beschikbare verpakkingen : 2500 ml. blik
Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking
Buiten bereik van kinderen en vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

Dit product is volkomen veilig voor mens en milieu. Het is 
geclassificeerd als ongevaarlijk en bevat 0 gram oplosmiddel.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn 
gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. 
De gebruiker dient de toepassing van bewust product 
te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande 
omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen 
enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer 
eerst een test uit.
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