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AQUADECKS ®

Productbeschrijving

AQUADECKS® is een impregnerend en goed hechtend houtbeschermingsproduct dat geschikt is voor alle
houtsoorten en een soepele, duurzame diepmatte afwerking biedt. AQUADECKS® verzadigt, impregneert en
stabiliseert het hout zodat het risico op scheurvorming, kromtrekken of andere schade veroorzaakt door vocht
en zon wordt geminimaliseerd.

Eigenschappen

•	Verzadigt, impregneert en stabiliseert het hout zodat schade veroorzaakt door vocht en zon wordt
geminimaliseerd.
• Kan worden aangebracht op nieuw of verweerd hout.
• Matte afwerking die de uitstraling van het hout benadrukt.
• Hoogwaardige uv-absorberende trans-oxide pigmenten.
• Zeer duurzame afwerking.
• Reukarm, sneldrogend.
• Gemakkelijk verwerkbaar en materiaal eenvoudig te reinigen met water en zeep.

Toepassingen

•
•
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•
•

Technische kenmerken

Afwerking: Mat
Bindmiddel: Acryl-Alkyd
Oplosmiddel: Water
Soortelijk gewicht: 1,01 ± 0,05
Fysische vorm: Vloeibaar
Vastestofgehalte: 11 % ± 2
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l
Kleuren:

Voor buitenshuis en binnenshuis
Hardhout: o.a. ipé, azobe, mahonie en teak.
Zachthout: grenen, vuren, ceder, drukgeïmpregneerd hout...
Hittebehandeld hout
Horizontale en verticale oppervlakken: terrassen, gevelbetimmering, schuttingen en meubels

Honing

Movingui

Teak

Droogtijd: 4 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. 48 uur voor een terras.
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 47 g/l.

Voorbereiding
ondergrond

Algemene aanwijzingen:
•	Het houtoppervlak moet schoon en droog zijn en vrij van vuil, vet, roet, schimmel en oude
afwerkingslagen.
• Schimmel verwijderen.
• Verweerd hout schoonmaken met NET-TROL®*.
• Oude afwerkingslagen verwijderen met AQUANETT®* of DILUNETT®*.
•	Na het reinigen het hout 48 uur laten drogen tot het vochtgehalte van het hout nog maximaal 18 %
bedraagt en dan pas afwerken.
Nieuw hout:
Nieuwe houten oppervlakken hebben een hard, glanzend oppervlak waardoor afwerkingsproducten niet
maximaal in het hout kunnen dringen en niet goed hechten. De ondergrond voorbereiden als volgt:
behandelen met AQUANETT®*, het oppervlak manueel of mechanisch schuren met schuurpapier korrel 80.
Alle losse houtdeeltjes verwijderen. Het absorptievermogen van het hout testen door water op het oppervlak
te sprenkelen. Als het water snel wordt opgenomen, is het oppervlak klaar voor verdere afwerking.
Verweerd hout:
Onbehandeld hout dat langer dan zes maanden aan de buitenlucht is blootgesteld, moet eerst grondig
worden gereinigd voor het kan worden afgewerkt. Losse vezels, vuil en verontreinigingen van het oppervlak
verwijderen met NET-TROL®* (volgens de gebruiksaanwijzing) en een hogedrukreiniger of een harde borstel.
Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:
AQUADECKS® mag alleen worden aangebracht op kaal hout of verweerde houtoppervlakken die eerder met
AQUADECKS® zijn behandeld. Alle sporen van beits, vernis en poriënvuller moeten volledig en grondig worden
verwijderd met DILUNETT®* of AQUANETT®* volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, alvorens
AQUADECKS® aan te brengen.
OPMERKING: ceder, rode den, douglas en hardhout kunnen door het gebruik van DILUNETT®* of AQUANETT®*
verdonkeren. Als dat het geval is, de kleur herstellen met NET-TROL®* en dan verder afwerken.

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.

WATERGEDRAGEN HOUTVERZADIGER

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.

Verwerkingsadvies

LET OP: natte oppervlakken zijn glad. Wees voorzichtig wanneer u tijdens het aanbrengen van het
product over een nat oppervlak loopt.
• Omroeren. Gebruiksklaar, niet verdunnen.
• Het product goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik.
•	Om kleurverschillen te voorkomen: alle potten van het product die bestemd zijn voor dezelfde ruimte of
dezelfde plaats, samenmengen.
• Dek alles wat niet moet worden behandeld af, ook planten en struiken.
• Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
• Niet aanbrengen als er koud weer of regen wordt verwacht voor de komende 12 uur.
•	Altijd een volledige lengte van een terras- of gevelplank afwerken tot aan een ‘logische’ onderbreking,
zoals een raam of een deur of het einde van een terrasplank.
• Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar onder.
• Nooit stoppen midden in een terrasplank of een muur.
• Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warme oppervlakken.

Verwerking

•	Twee gelijkmatige lagen aanbrengen, nat in nat, met een synthetische borstel, rol, speciale beitsborstel /
-applicator, tuinsproeier of airless-spuit.
•	Zorg ervoor dat zich op het oppervlak geen laag vormt, dit heeft een nadelige invloed op de prestaties van
het product.
•	Bij het aanbrengen met spuit of rol, altijd onmiddellijk nastrijken of narollen zodat het product beter in het
hout dringt en men een egale dekking en kleur verkrijgt.
•	Overtollig product (binnen 20 minuten) wegstrijken of wegborstelen om te vermijden dat zich glansvlekken
vormen.

Rendement

• 10 tot 12 m2 per liter
• Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het hout.

Onderhoud terras

•	De meeste terrassen en horizontale oppervlakken in hardhout hoeven niet elk jaar een nieuwe laag. Voor
hardhout kan een laag AQUADECKS® om de twee jaar volstaan om de uitstraling van het hout op te frissen
en het blijvend te beschermen. Door het hout tussen de onderhoudsbeurten in eenmaal per jaar met
NET-TROL®* schoon te maken om vuilaanslag te verwijderen, ziet het hout er weer als nieuw uit.
•	Delen die meer te lijden hebben van de zon of weersinvloeden of die intensiever worden belopen, zullen
sneller verouderen. Op die plaatsen het hout schoonmaken met NET-TROL®* en waar nodig een nieuwe laag
aanbrengen. Daarbij de delen waar de kleur nog goed is, lichtjes overlappen.
•	Om een volledige nieuwe laag aan te brengen, te werk gaan zoals beschreven in ‘Voorbereiding ondergrond’
en ‘Verwerking’.

Onderhoud
Gevelbetimmering

• Verticale oppervlakken vereisen geen jaarlijkse onderhoudsbeurt.
•	Delen die meer te lijden hebben van zon en weersinvloeden verweren sneller dan andere delen. Op die
plaatsen het hout schoonmaken met NET-TROL®* en waar nodig een nieuwe laag aanbrengen. Daarbij de
delen waar de kleur nog goed is, lichtjes overlappen. Delen waar de kleur nog goed is, hoeven geen nieuwe
laag.
•	Voor sterk verweerde delen kunnen twee lagen nodig zijn (de tweede laag aanbrengen voor de eerste droog is).
• Nastrijken of narollen zodat het product beter indringt en men een egale dekking en kleur verkrijgt.

Reiniging

• Water en zeep

Opslag

• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
* Zelfde fabrikant
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Borstel: speciaal voor beitsen, hoge kwaliteit, met synthetische haren.
• Rol: synthetische geweven vacht
• Verfspuit: airless-spuit
• Tuinsproeier
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