
Houtgrondeer v.w.
Dé echte Finse houtbescherming

Kleurloos houtgrondeermiddel voor:
- hout
- gevels
- woningen
- schuren
- schuttingen

- is gebruiksklaar
- alleen op hout
- één laag is voldoende
- verbruik 1 liter per 4 m²
- droogtijd ± 1 uur
- verwerkt makkelijk
- waterverdunbaar  z.o.z.
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Houtgrondeer v.w.
HOUTGRONDEER V.W. is een watergedragen, oplosmiddelvrij, dampdoorlatend,
kleurloos middel voor buiten tegen schimmelvorming en houtrot; toe
te passen vóór het schilderen. Het kan ook worden gebruikt tijdens de bouw als
bescherming tegen schimmelvorming op alle houtsoorten.
De werkzame stof is trimethylcocoammoniumchloride (TMCC) NA-zout van 2-ethylhexazuur
Als oplosmiddel wordt water gebruikt.
HOUTGRONDEER V.W. is geschikt voor onbehandeld hout o.a.: gevelbetimmeringen,
schuren, schuttingen, pergola’s etc.
HOUTGRONDEER V.W. kan over bestaande KOOKVERF-lagen aangebracht worden.
HOUTGRONDEER V.W. kan worden toegevoegd aan KOOKVERF om te verdunnen
-50% / 50%- en hiermee een eerste laag op hout aan te brengen. De tweede laag
KOOKVERF onverdund aanbrengen na ca. 1 jaar.
HOUTGRONDEER V.W. geeft een ademende, beschermende laag, vertraagd de vocht-
opname niet, daardoor werkt het hout op de zuid- en westgevels zoals bij ongeschilderd hout.

WERKWIJZE: De ondergrond moet schoon, vetvrij en draagkrachtig zijn.
          Alle vervuilde ondergronden schoonmaken met bij voorkeur KIRUNA schoonmaakmiddel.
          NIET tijdens regenachtig weer aanbrengen.
          HOUTGRONDEER V.W. moet volledig doorgedroogd zijn voordat het hout
          met KOOKVERF, LINECO, OLIELAZUUR of ROSLAGIN kan worden geschilderd.

Nieuw hout:Eén laag HOUTGRONDEER V.W. aanbrengen.
Oud hout:    Van kaal hout los stof en vuil droog afborstelen. Oude latex- of verflagen geheel

      verwijderen. Op een schone ondergrond één laag HOUTGRONDEER V.W. aanbrengen.

VERWERKING:Bij voorkeur met een speciale KOOKVERFKWAST, die veel verf kan opnemen.
De normale voorzorgen bij het omgaan met chemische stoffen moeten
in acht genomen worden. Draag rubber handschoenen, veiligheidsbril en
beschermende kleding. Ingeval van langdurig, herhaald of bovenmatig contact kan
het product irritatie veroorzaken van de ogen, huid en bovenste ademwegen.

RENDEMENT:  4 m2 / liter, afhankelijk van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.
DROOGTIJD: ± 1 uur. Overschilderbaar na 24 uur.

HOUTGRONDEER V.W. kan gemakkelijk met water en zeep van handen, gereedschap en
    kleding gewassen worden als de verf nog nat is.

NIET BRANDBAAR.

Koel maar VORSTVRIJ bewaren in goed gesloten verpakking. Onbeperkt houdbaar.

In onduidelijke gevallen contact opnemen met UULA NATUURVERVEN.

VERPAKKING: 1, 3 en 10 liter blikken.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten
onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het
materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.
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