BUITEN

PROFESSIONAL

OP WATERBASIS

PREPDECK ®**

Productbeschrijving

Speciaal middel voor afbijten, ontgrijzen en ontglanzen van alle soorten buitenhout***.
*** behalve loofhout.

Eigenschappen

•	Multifunctioneel renovatieproduct op waterbasis.
•	Kan in pure of verdunde vorm worden gebruikt.
• Verwijdert de vorige afwerkingslagen van hout buiten.
• Ontgrijst, reinigt hout dat in weer en wind heeft gestaan.
• Vermindert de fabrieksglans van nieuw hout.
• Voorbehandeling voor hout dat wordt afgewerkt met TROPITECH® All in One*.

Toepassingen

•	Buiten.
• Zachte houtsoorten al dan niet drukgeïmpregneerd.
• Hardhout (met uitzondering van loofhout).
• Terrassen, pontons, gevelbetimmering, tuinhuisjes…

Technische
kenmerken

Oplosmiddel: Water.
Densiteit (bij + 20°C): 1,05 ± 0,05.
Viscositeit: Vloeibaar.
Vastestofgehalte: 9,5 % ± 2.
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid: Minstens 18 maanden in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Verpakkingen: 2,5 l en 15 l.
VOS: Valt niet onder de Europese Richtlijn EG 200442.

Gereedschap

Synthetische borstel of rol van goede kwaliteit, handschoenen en hogedrukreiniger.

Professioneel advies

•	Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
•	Verwerken bij een temperatuur tussen + 5°C en + 35°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer
warm hout; dan droogt het product te snel.
•	Voor gebruik goed schudden.
•	Niet aanbrengen op aluminium.
•	Biologisch afbreekbaar: PREPDECK® is, verdund met water, volkomen veilig voor het milieu.
•	Geen staalwol of staalborstel gebruiken.

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.

3 IN 1: AFBIJTEN, ONTGRIJZEN,
ONTGLANZEN VAN ALLE HOUTSOORTEN***

Het product vóór gebruik goed schudden.
Afbijten:
•	PREPDECK® puur gebruiken.
•	PREPDECK® onverdund aanbrengen met een synthetische borstel of rol.
•	In delen werken die maximaal 20 minuten in beslag nemen. PREPDECK® 20 minuten laten
inwerken. Het product mag intussen niet opdrogen en moet het af te bijten gedeelte goed
bedekken.
•	Het oppervlak zeer goed afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal 40/50 bar). Op minstens
50 cm van het oppervlak blijven om het hout niet te beschadigen.
•	Het nog natte hout onmiddellijk na het afspoelen neutraliseren met NET-TROL®*.
Ontgrijzen/reinigen:
•	PREPDECK® aanlengen met helder zoet water: 1 liter PREPDECK® op 5 tot 10 liter water.
•	Tijdens het gebruik het mengsel regelmatig omroeren.
•	Het mengsel (PREPDECK® + water) aanbrengen met een synthetische borstel of rol.
•	Ongeveer 5 minuten laten inwerken voor een mengsel van 1/5 en 10 minuten voor een mengsel
van 1/10.
•	Het oppervlak zeer goed afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal 40/50 bar). Op minstens
50 cm van het oppervlak blijven om het hout niet te beschadigen.
•	Het nog natte hout onmiddellijk na het afspoelen neutraliseren met NET-TROL®*.
Fabrieksglans van nieuw hout wegnemen of voorbehandeling voor afwerking met TROPITECH®
“All in One”*:
•	PREPDECK® aanlengen met helder zoet water: 1 liter PREPDECK® op 5 liter water voor alle
tropische houtsoorten, behalve ipé waarvoor 1 liter PREPDECK® op 1 liter water nodig is.
•	Het mengsel (PREPDECK® + water) aanbrengen met een synthetische borstel of rol.
•	Tijdens het gebruik het mengsel geregeld omroeren.
•	Maximaal 10 tot 20 minuten laten inwerken en voor ipé altijd 20 minuten.
•	Het oppervlak zeer goed afspuiten, ALLEEN met een hogedrukreiniger (40/50 bar). Op minstens
50 cm van het oppervlak blijven om het hout niet te beschadigen.
•	Het nog natte hout onmiddellijk na het afspoelen neutraliseren met NET-TROL®*.

Rendement

•	In pure vorm gebruikt: 3 tot 4 m²/l.
•	In verdunde vorm gebruikt: 9 m²/l bij 1 deel PREPDECK® op 1 deel water.
18 m²/l bij 1 deel PREPDECK® op 5 delen water.
Het praktische rendement hangt af van het type en de staat van het oppervlak.

Reiniging
gereedschap

Water.

Houdbaarheid

Resterend product niet bewaren in een metalen verpakking.
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

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099
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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.

Verwerking

