SEASONITE ®

Productbeschrijving

SEASONITE® beschermt nieuw hout, tijdens het eerste jaar dat het aan weersinvloeden is
blootgesteld, tegen de schadelijke gevolgen van zon en vocht. Door nieuw hout meteen
met SEASONITE® te behandelen, is het beschermd tegen aantasting door de zon en ziet
het er langer nieuw uit. SEASONITE® is een ademend product: het overtollige water
wordt afgevoerd en het vocht dringt niet in het hout. In tegenstelling tot vochtwerende
producten die een «parelend effect» hebben maar die gewoon bovenop het houtoppervlak
zitten en dus makkelijk afslijten, dringt SEASONITE® in het hout en verbindt zich met
de houtvezels. Op die manier wordt het hout gestabiliseerd en beschermd waardoor het
minder gaat scheuren, barsten, kromtrekken of uitzetten. Met SEASONITE® kan nieuw
hout op natuurlijke wijze «verweren» zonder de nadelige gevolgen van weersinvloeden
tijdens het eerste jaar.

Eigenschappen

• Behoudt de natuurlijke uitstraling en stabiliseert nieuw hout.
• Vermindert afsplinteren, uitzetten, kromtrekken en barsten van het hout als gevolg van
de permanente blootstelling aan zon en regen.
• Gemakkelijk aan te brengen - in één laag, ook op vochtig hout.
• Kleurloos.
• Gebruiksklaar.

Toepassingen

•	Alleen voor nieuw hout buiten: zachte houtsoorten, harde houtsoorten**,
ovengedroogde houtsoorten (zoals ceder en rode den) tijdens het eerste jaar dat ze aan
de buitenlucht zijn blootgesteld.
• Ideaal voor drukgeïmpregneerd hout.
• Horizontale en verticale oppervlakken: terrassen, gevelbetimmering, dakspanen
(shingles), tuinschermen en andere houten elementen buiten.
NB: Voor hout dat al enkele maanden buiten staat, NET-TROL®* en TEXTROL®* gebruiken
of contact met ons opnemen.

Technische
kenmerken

Afwerking: mat.
Bindmiddel: Gemodificeerde alkydharsen.
Oplosmiddel: Water.
Densiteit (bij +20°C): 1,000 ± 0,05.
Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 5,5 % ± 1 in volume.
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid: Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.
Verpakkingen: 1 l - 2,5 l en 15 l.
Kleur: Transparant.
Droogtijd: 1 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid.
Doorgaans is het behandelde oppervlak beloopbaar na 1 uur.
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat
maximaal 11 g/l.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

BESCHERMING VOOR NIEUW HOUT

Gereedschap

Borstel, Rol: met halflange vezels, Tuinsproeier.

Verwerkingsadvies

• Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
• Verwerken bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of
op warme oppervlakken.
• Niet aanbrengen als de komende 24 uur koud of nat weer wordt verwacht.
• Voor gebruik het product zorgvuldig omroeren. Niet verdunnen.
• Altijd een volledige plank van het terras of betimmering afwerken, of tot aan een «logische»
onderbreking, zoals een raam of een deur. Nooit stoppen in het midden van een oppervlak.
• Verticale betimmeringen worden het best van boven naar beneden behandeld.
• Na aanbrengen met een spuitpistool, het product altijd uitstrijken met een borstel of rol zodat
het goed in de ondergrond dringt en gelijkmatig verdeeld is.
• SEASONITE® niet gebruiken op eik en kastanje.

Verwerking

•	Het oppervlak voorbereiden zoals beschreven in de paragraaf «Voorbereiding van de
ondergrond».
• Het hout moet schoon en droog zijn, het mag niet nat zijn.
• Een royale laag aanbrengen op alle kanten van het hout.
• Vooral de kopse uiteinden voldoende behandelen.
• Bij een houten vloer, SEASONITE® goed tussen de kieren van de planken aanbrengen.
• Dakspanen (shingles) 10 minuten dompelen en dan laten uitdruipen.
• De behandeling indien nodig herhalen tot het hout verzadigd is.
OPMERKING: op harde houtsoorten een tweede laag aanbrengen zodra de eerste in het hout is
gedrongen. Niet langer dan 2 uur wachten om de tweede laag aan te brengen.

Rendement

5 tot 7 m²/liter. Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de zuigkracht van
de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.

Onderhoud

Na een jaar in de buitenlucht is hout dat met SEASONITE® is behandeld gemakkelijk te
onderhouden. Het kan worden afgewerkt met een houtverzadiger (transparante afwerking op
oliebasis) zoals TEXTROL® PRO* of met een gekleurde afwerking zoals SOLID COLOR STAIN*.

Reiniging
gereedschap

Alle gereedschap en materiaal reinigen met 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.

Datum van uitgifte

05.2015
**Behalve eik en kastanje.

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

SEASONITE® is een merk van
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OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

ADFIELDS

* Zelfde fabrikant

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

•	Het houtoppervlak moet schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, mos en andere vuilaanslag.
• Mos behandelen met een oplossing van één deel bleekwater op drie delen water.
Het oppervlak schrobben met een nylonborstel en de oplossing water/bleekwater. 10 tot 15
minuten laten inwerken en goed naspoelen.
• Het oppervlak indien nodig na het reinigen schuren (schuurpapier korrel 80).
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