BUITEN

OP WATERBASIS

PROFESSIONAL

PCD 91

Productbeschrijving

•	Hoog bevochtigingsvermogen. Uitstekende impregnering van het zaagvlak.
•	Niet filmvormend.
•	Gebruiksklaar.
•	Product op waterbasis.
•	Gemakkelijk verwerkbaar.

Eigenschappen

•	PCD 91 is een beschermende behandeling voor drukgeïmpregneerd hout (klasse 3 en 4) speciaal
geschikt voor de zaagvlakken en in het atelier en op de bouwplaats uitgevoerde aanpassingen.
PCD 91 wordt aangebracht vóór alle andere houtbeschermingsproducten.
•	Vormt een bescherming tegen houtrot, insecten en mossen, ook in besloten en vochtige ruimtes.

Toepassingen

Voor alle drukgeïmpregneerd hout.

Technische
kenmerken

Vorm: Groene vloeistof.
Bindmiddel: Acrylharsen.
Densiteit (bij 18°C): 1,01 ± 0,1.
Vastestofgehalte: 7 % ± 1.
Vlampunt: > 100°C.
pH: 8 ± 0.5.
Viscositeit bij 23°C (ISO 3): 97’’ ± 5.
Verpakkingen: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter.
Kleuren:
Groen Autoclave

Bruin

Bruin

Kaki

Gereedschap

Borstel, rol, verspuiten of dompelen.

Verdunning

Niet verdunnen.

Algemene
aanbevelingen

•	Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C.

Verwerkingsadvies

•	Niet verdunnen.

•	De voorschriften van de firma DURIEU in acht nemen.
•	Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is op verzoek verkrijgbaar bij de Technische Dienst.

•	Voor gebruik voorzichtig omroeren, het product kan schuimen.
•	Nagaan of het hout schoon en in originele staat is (zonder afwerklaag).

Verwerking

•	Plaatselijk bijwerken:
- Een royale laag PCD 91 uitstrijken op de betrokken delen.
- Eventuele aflopers afvegen.
•	Voor grote zaagvlakken:
- Mogelijkheid om de betrokken zone gedurende 5 minuten te dompelen.
- Het product laten uitdruipen.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

KOPSHOUTBESCHERMER
VOOR DRUKGEÏMPREGNEERD HOUT

5 tot 7 m²/liter.
Het praktische rendement hangt af van het soort gebruik, de staat van het oppervlak, de zuigkracht
van de ondergrond en van het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.

Droogtijd en
overschilderbaarheid

Droogtijd: 48 uur bij 22°C. Het is van belang dat de droogtijd wordt gerespecteerd omdat de
actieve stoffen zich aan het hout moeten hechten.
Overschilderbaarheid: PCD 91 is een wachtproduct en vervangt in geen enkel geval het
afwerkingsproduct.
•	Na 48 uur drogen wordt aanbevolen om nieuw drukgeïmpregneerd hout te behandelen met
SEASONITE® *om te voorkomen dat het grijs wordt, gaat barsten of kromtrekken als gevolg van
een plotse blootstelling aan zon, regen of vorst.
•	PCD 91 is, na voorbehandeling met SEASONITE®*, overschilderbaar met alle afwerkingsproducten
van OWATROL/DURIEU. Kan ook met alle eencomponent- of tweecomponentenproducten worden
afgewerkt.

Reiniging
gereedschap

Gereedschap reinigen met water.

Houdbaarheid

Minstens 3 jaar in ongeopende originele verpakking.
In gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren en beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op
de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
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* Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.
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