
TOEPASSINGEN Kleurloos impregnatie- en beschermingsmiddel tegen vervuiling, schimmels en algen voor hout buiten 
(tuinmeubelen, ramen, deuren, poorten, gevelbekleding en terrassen).

Zorgt voor een lichte en egale vergrijzing, behoudt het natuurlijke uitzicht van hout en verzegelt het hout zodat het 
minder diep nat wordt en sneller terug droogt.

EIGENSCHAPPEN Transparant, hoog penetratievermogen en dampdoorlatend.

Hoog indringend vermogen.

Zo goed als onzichtbare afwerking.

Beschermt tegen vervuiling, schimmels, algen en andere groenaanslag.

Water- en olieafstotend.

Vormt een onzichtbare laag van fluorpolymeren.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL micro-emulsie van fluorpolymeren

PIGMENT geen

OPLOSMIDDEL white spirit

GEBRUIK CONDITIES

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen door 
grondig af te borstelen of nat te reinigen.

VOORBEREIDING

Onbehandeld hout:

Nieuw hout:

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 120) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

Verweerd grijs hout:

Reinig het hout met de zure detergent WOODMASK CLEANER om vergrijzing en eventuele groenaanslag te 
verwijderen. Laat voldoende drogen.

Schuur de opstaande vezels glad met korrel 120 en ontstoffen.

Tip: proper vergrijsd hout kan ook rechtstreeks behandeld worden met WOODMASK SEALER. Vergrijzing hoeft men 
niet weg te schuren, daar het hout op termijn opnieuw zal vergrijzen.

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:
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Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT), opstaande vezels 
gladschuren met korrel 120 en ontstoffen.

Tip: goed hechtende, oude poreuze kleurlagen die water opnemen, mogen na reiniging, schuren (korrel 120) en 
ontstoffen rechtstreeks behandeld worden met WOODMASK SEALER.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT), opstaande vezels 
gladschuren met korrel 120 en ontstoffen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Voor gebruik de bus goed opschudden gedurende een minuut.

Een egale laag WOODMASK SEALER aanbrengen met een kwast, rol of sproeitoestel met manuele pomp, op een 
voorbereide ondergrond.

Eventuele plassen en druppels verwijderen voor droging.

Onderhoud: reinigen mogelijk door te deppen met een absorberend doekje.

Het is mogelijk 2 lagen aan te brengen. Dit zal de levensduur van de bescherming verhogen maar niet 
verdubbelen.

Op gezandstraald of geluchtgomd hout 2 à 3 lagen WOODMASK SEALER aanbrengen tot verzadiging.

Levensduur van de bescherming is afhankelijk van oriëntatie, constructie (liggend of staand), houtsoort, mate van 
blootstelling, oorspronkelijke laagdikte,... Onderhoudsadvies: staande delen om de 2 jaar (3 jaar indien 2 lagen) en 
liggende delen jaarlijks.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Afhankelijk van aanbrengmethodiek, inzuiging en aangebrachte laagdikte.

2 - 10 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na ongeveer 0.5 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

Gedurende 24 uur na aanbrengen , beschermen tegen vocht of olie.

SPUITGEGEVENS WOODMASK SEALER kan onder geringe druk verspoten worden met een sproeitoestel met manuele pomp. Het 
dragen van een mondmasker tijdens het sproeien is absoluut verplicht.
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KENMERKEN DENSITEIT 0.75 kg/l

VLAMPUNT > 40°C

VOS EU grenswaarde voor dit product (A/f): 700 g/l (2010). Dit product bevat 
maximaal 700 g/l VOS.

KLEUREN Kleurloos.

VERPAKKINGEN STANDAARD 1 l - 5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is {P1} minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 15 °C en 30 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vorstvrij bewaren.

Niet in de zon plaatsen.

Het dragen van een mondmasker tijdens het sproeien is absoluut verplicht.

Aangrenzende beplanting, oppervlakken en grond beschermen om spatten en grondinsijpeling te vermijden. 
Gemorst product op steen geeft een langdurig waterafstotend effect.

Het oppervlak de eerste 24 uur niet belasten.

Water- of kleurkringen kunnen voorkomen in de buurt van niet behandelde delen, bv. bij onbehandeld kops hout of 
in de buurt van barsten.

Ook geschikt voor poreuze steen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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