HOUTBESCHERMING

HOUTBESCHERMING

TECHNISCHE FICHE HORSEMEN
WOODCARE INVISIBLE OIL

EEN WATERGEDRAGEN, OPLOSMIDDELVRIJE WASOLIE
TER BESCHERMING VAN ALLE BINNEN- EN BUITENHOUT

PRODUCTBESCHRIJVING
Een watergedragen, oplosmiddelvrije wasolie ter bescherming van alle binnen- en buitenhout. Deze olie verkleurt weinig of niet je hout, laat het hout verdere ademen, beschermt
tegen UV-stralen (door zijn aanwezigheid van een UV-filter)
en bezorgt uw hout een matte, rustieke uitstraling met uitnemende waterafstotenheid.

VOORBEHANDELING

TECHNISCHE GEGEVENS

• Zeer goed omroeren voor en tijdens gebruik.
• Onverdund aanbrengen met borstel of rol
• Bij onbehandelde oppervlaktes, minimaal tweemaal
behandelen. Bij verdere zuiging van het oppervlak is
het aan te raden, de behandeling verder te zetten tot het
oppervlak verzadigd is.
• Het aantal lagen kan de glans lichtjes beïnvloeden.
• Alle materialen die gebruikt worden om aan te brengen
kunnen
• water gereinigd worden.
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Uitzicht: vuilwitte vloeistof
Geur: zwakke wasgeur
Densiteit:
1
Viscositeit: 25”/DIN 4mm.
PH: 8,4
Houdbaarheid: 2 jaar in een gesloten verpakking

De ondergrond moet nieuw zijn, gereinigd en geschuurd
(korrel 120) ; indien op oud hout gewerkt wordt, gelieve de
oude lagen eerst zorgvuldig te verwijderen of door te schuren.
GEBRUIKSAANWIJZING
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DROOGTIJD

BIJZONDERE MELDINGEN

Stofdroog na een 4 uren, tweede laag na 24 uur.
UITSTRIJKVERMOGEN
10 m2/liter naargelang de zuigkracht van het oppervlak.

Vorstvrij bewaren. Het product is 100% VOC-FREE en bevat
dus 0 gram organische oplosmiddelen. Het laat je oppervlak
verder ademen en je bekomt bijna geen verkleuring van
het oppervlak. Het bezorgt je oppervlak beschermende en
waterafstotende eigenschappen en maakt dat het oppervlak
beschermd is tegen mosvorming, pollutie en vuil. Het
verbetert tevens de slijtvastheid van je oppervlak en bezorgt
je hout een rustiek uitstraling ; het hout wordt met de jaren
lichtjes grijs.

NABEHANDELING
Het is aan te raden onbehandeld hout minimaal tweemaal te
behandelen. Wanneer het oppervlak zijn waterafstotendheid
verliest is het aan te raden opnieuw te behandelen. Men kan
tevens deze olie verder beschermen met de HORSEMEN
DECK CARE Tuinhoutprotectie. Het is aangeraden buitenhout
om de drie jaren te onderhouden met dezelfde olie.
PRODUCTINFORMATIE
Beschikbare verpakking : 2500ml. en 5 liter.

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 zelf
eerst een test uit.
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