
TECHNISCHE FICHE HORSEMEN WOODCARE HOUTBESCHERMING

PRODUKTBESCHRIJVING
Een houtbeits op basis van natuurlijke grondstoffen voor het beschermen en onderhouden van alle ruw hout voor binnen en buiten. Ideaal 
voor het behandelen van alle tuinhout, houten chalets, tuinhuisjes, gevelbetimmeringen, schuttingen, pergola’s, carports…
Horsemen Woodcare houtbescherming geeft een ademende, beschermende laag waarmee je het hout op een natuurlijke manier behandelt.

TECHNISCHE GEGEVENS

 Uitzicht    gekleurde vloeistof
 Geur     zwakke oliegeur
 Densiteit    1
 Viscositeit   25”/DIN 4mm.
 Houdbaarheid    2 jaar in een gesloten verpakking

VOORBEHANDELING
Horsemen Woodcare houtbescherming wordt gebruikt op alle ONBEHANDELD hout.
Het moet droog en vetvrij zijn alvorens te bewerken.
Horsemen Woodcare houtbescherming KAN NIET over grondverf, latex- of andere verflagen, klassieke oplosmiddelhoudende of oliehoudende 
houtbeschermingen aangebracht worden.Tenzij de oude lagen verweerd zijn, dienen ze eerst verwijderd te worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

 Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

 Nieuw hout: twee lagen Horsemen Woodcare houtbescherming onverdund aanbrengen, na minimaal 24 uur de tweede laag aanbrengen.

 Oud hout: oude lagen verwijderen en grof schuren. Nadien twee lagen onverdund aanbrengen met een tussentijd van minimaal 24 uur.

 Aanbrengen met een kwast die veel verf kan opnemen. Spuiten is ook mogelijk.

DROOGTIJD

Stofdroog na 2 uur. Overschilderbaar na 24 uur.

UITSTRIJKVERMOGEN

5 m2/liter afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van het hout

NABEHANDELING
Het is aan te raden nieuw hout steeds tweemaal te behandelen.
Minimaal om de vijf jaar het hout opnieuw behandelen. Het is voldoende het hout van alle vuil en stof te ontdoen alvorens te bewerken.
Onder druk geïmpregneerd hout eerst enkele maanden laten verweren alvorens te behandelen.

PRODUCTINFORMATIE
Beschikbare kleuren: code 001 sneeuwwit, code 002 Zweeds blauw, code 003 gele oker, code 004 rode oker, code 005 antiekgrijs, 
code 006 zandkleur, code 007 petroleumgroen, code 008 Groene omber. 
Beschikbare verpakking 2500 ml.

BIJZONDERE MELDINGEN
Met Horsemen Woodcare houtbescherming bieden wij een hoogwaardig product aan, “100 % natuurlijk”. 
Het is gebaseerd op een 300 jaar oude, Finse traditie met de nieuwste verftechnologie. De basis is lijnzaadolie, tarwebloem en aarde pigmenten.
Het garandeert een rustieke uitstraling die je hout verder laat ademen zodanig dat de beits niet schilfert.
Het product is 100% VOC-free en bevat dus 0 gr per liter organische oplosmiddelen.

W O O D C A R E

W O O D C A R E

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.


