BUITEN
BINNEN

PROFESSIONAL

D. 1 PRO

Productbeschrijving

•
•
•
•
•
•
•
•

Verbeterde uv-bescherming.
Geschikt voor harde, vettige houtsoorten die moeilijk impregneerbaar zijn.
Wordt niet steeds donkerder van kleur.
Dringt zeer diep in het hout.
Niet filmvormend. Moet zich in het hout bevinden en niet op het houtoppervlak. Binnen - Buiten.
Is schimmelbestendig.
Eenvoudig in gebruik. Snelle renovatie (schuren of afbijten overbodig).
Plaatselijk bijwerken is mogelijk.

Toepassingen

•
•
•
•

Tropische houtsoorten: Teak, Ipé, Movingui, Bangkirai...
Buiten: terrassen, vlonders, bootdekken, poorten, tuinmeubels…
Binnen: parketvloeren, lambrisering, trappen, deuren, ramen, lijstwerk...
Horizontale en verticale toepassingen.

Technische
kenmerken

Kleuren:
Kleurloos

Honey Gold

Natuurlijk verouderd grijs

Glansgraad droog product: Mat.
Bindmiddel: Alkydharsen.
Oplosmiddel: Solvent.
Densiteit bij 18°C: Ongeveer 0,850 kg/l ± 0,05.
Vastestofgehalte: 32 % in volume, ± 2 %.
Vlampunt: > + 63°C (gesloten kroes - NF T60-103).
Zelfontbrandingstemperatuur: Hoger dan + 350°C.
Verpakkingen: 2,5 liter en 20 liter.
Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in ongeopende originele verpakking.
Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de
geldende wetgeving.

Ondergrond

Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat, de behandeling en de voorbereiding in
overeenstemming zijn met de geldende normen.
Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een houtafwerking op solventbasis.

Rendement

Verwerking: volgens meerlagensysteem: 1 tot 4 m²/liter.
Onderhoudsbeurt: 8 tot 12 m²/liter
Het praktische rendement hangt af van het type, de staat van het oppervlak, de absorptie van de ondergrond
en het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.

Verwerkingsadvies

De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven.
Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan + 5°C of hoger dan + 35°C: de temperatuur van hout
in de volle zon kan oplopen tot + 60°C, ook als de buitentemperatuur slechts 35°C bedraagt.
Goed omroeren voor en tijdens het gebruik. Niet laten drogen tussen de lagen.

Gereedschap

Voor de eerste behandeling: borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot
65 bar). Bij aanbrengen met drukspuit of spuitpistool, altijd nastrijken.
Onderhoudslaag: borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot 65 bar).

Verdunning

Niet verdunnen.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Droogtijd bij 20°C

Ongeveer 24 uur.
De omgevingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gekozen kleur beïnvloeden de droogtijd.
Ingebruikname na 1 tot 3 dagen.

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.

AMBERKLEURIGE HOUTVERZADIGER
VOOR TROPISCH HOUT

B) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Nieuw hout:
•	Hout buitenshuis: zes maanden tot een jaar laten verweren** of de fabrieksglans op chemische wijze
verwijderen met het systeem PREPDECK®* + NET-TROL® 200*(1).
•	Hout binnenshuis: ontvetten met gedenatureerde alcohol en afvegen met een goed absorberende doek. Het
hout schuren om de houtporiën te openen (maximaal korrel 100).
** Iroko, Padoek, Azobe: een jaar laten verweren (Iroko en Padoek bevatten veel kleurende inhoudsstoffen,
Azobé droogt heel traag).
Vergrijsd of donker geworden hout, hout met vlekken:
•	Het hout reinigen met NET-TROL® 200*(1).
•	Indien nodig, het hout licht schuren (maximaal korrel 100).
Hout met oude vernis- of beitslagen:
•	Bestaande deklaag op solventbasis: verwijderen met het systeem DILUNETT®* + NET-TROL® 200*(1).
•	Bestaande deklaag op acrylaatbasis: verwijderen met het systeem PREPDECK®* + NET-TROL® 200*(1).
•	Het hout indien nodig schuren om de houtporiën te openen (maximaal korrel 100).
Hout met oude vernis- of beitslagen op basis van polyurethaan, epxoy…:
•	‘Droog’ afbijten of afschuren en ontstoffen.
•	Reinigen met NET-TROL® 200*(1).
•	Laat het hout 3 dagen drogen bij droog weer.
•	Indien nodig, het hout schuren (korrel 100), ontstoffen.
C) VERWERKING
•	Een laag aanbrengen met borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot
65 bar). Bij aanbrengen met drukspuit of spuitpistool, altijd nastrijken.
•	Het product 15 tot 30 minuten laten inwerken.
•	De behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het hout het product niet meer opslorpt).
•	Tussen de lagen niet laten drogen (‘nat in nat’ aanbrengen).
•	Als het hout verzadigd is, altijd het overtollige product wegborstelen of afvegen om te vermijden dat tijdens
het drogen glanzende vlekken ontstaan.
Opmerking: na het aanbrengen van het product ziet het hout er ‘nat’ uit. Dat aspect verdwijnt geleidelijk na
enkele weken, afhankelijk van de invloed van de zon.
Als het hout na verloop van tijd lichter wordt, is het tijd voor een onderhoudslaag.
D) ONDERHOUD
•	D.1 PRO is een niet-filmvormend product. Daarom is het niet nodig om het hout eerst af te schuren of af te
bijten voor een onderhoudslaag wordt aangebracht.
•	Op droog en schoon hout volledig of plaatselijk waar nodig een onderhoudslaag aanbrengen, volgens de
stappen in § “Verwerking”.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
* Zelfde fabrikant
NET-TROL® in België
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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.

A) ALGEMENE AANBEVELINGEN
•	D.1 PRO moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer - vochtgehalte van het
hout max. 18 %). Het hout moet vrij zijn van stof en vetvlekken, vorige afwerklagen moeten verwijderd zijn.
•	Niet verdunnen.
•	Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
•	Niet geschikt voor multiplex.
•	Voor zachte houtsoorten buiten, het systeem SEASONITE®*, TEXTROL® PRO*, AQUATROL®*, SOLID COLOR
STAIN* of het systeem PREPDECK®* - TROPITECH® “All In One”* gebruiken en XYLKOTE* voor binnen.

ADFIELDS

Werkwijze

