
TOEPASSINGEN Kleuren en beschermen van hout buiten. Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

EIGENSCHAPPEN Niet filmvormend, geschikt voor cederhout, goede buitenduurzaamheid, bevat extra UV absorbers.

Goed indringend vermogen.

Eenvoudig te herbehandelen.

Behoud van de houtstructuur en -tekening.

Beschermt het hout tegen vocht en licht.

Niet filmvormend.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL langolie alkydhars - standolie combinatie

PIGMENT universele kleurpigmenten (na aankleuring)

OPLOSMIDDEL white spirit

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld hout:

Nieuw hout:

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

Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur 
mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-
180).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en 
ontstoffen.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:
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Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren 
tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

VERWERKING

WOODOIL CLASSIC aanbrengen met een platte (langharige) kwast of lagedrukspuit in 1 of 2 onverdunde lagen 
volgens het gewenste resultaat.

Goed verzadigen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Op ongeschaafd hout: 8 - 12 m²/l.

Op geschaafd hout: 15 - 25 m²/l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 2 à 6 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 0.83 kg/l

VISCOSITEIT 13 - 17 sec (Cupford, 23 °C)

VLAMPUNT 35 - 40°C

GLANSWAARDE 85 - 95 (75`, ASTM 60 °)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 25 %

BINDMIDDELGEHALTE in volume: ca. 25.3%

KLEUREN 8 klassieke houtkleuren met de kleurmengmachine.

Alle kleuren zijn aankleurbaar op MY-MX systeem.

Consulteer de infofiche V-197 - Aankleuren van transparante houtveredeling via het MY-MX 
kleurenmengsysteem.
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VERPAKKINGEN MY-MX basis TR: 0,5 l - 2 l - 1 l - 5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is WOODOIL CLASSIC minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 
°C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambaar.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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