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ALGEMEEN
Omschrijving Watergedragen acrylaathars.
Gebruiksdoel Het beschermen van het hout in de tuin zoals houten vlonders en terrasdelen.
Voornaamste kenmerken • Voedt en beschermt het hout

• Waterafstotend
• Snelle droging
• Weinig mos en vuilaanhechting

• Geeft het hout een natuurlijke 
uniforme kleur

• Beschermt tegen vergrijzing
• Bestand tegen Chloor
• Anti-slip

Kleur 3 Transparante kleuren. 
De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. 
Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren 
en een proefvlak op te zetten.

Glans Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND  
EN SYSTEEMONDERHOUD
Nieuw werk Voorbehandelen 

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen eventueel met een 
harde bezem of hogedrukreiniger. Reinigen met Rambo Ontvetter. 
 
Afwerken 
Minimaal 3 lagen Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat 
aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf.

Onderhoud oude verflagen  
in goede staat

Voorbehandelen 
Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat 
schuren. 
 
Afwerken 
Minimaal 1 laag Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat 
aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf.

Onderhoud oude verflagen  
in slechte staat

Voorbehandelen 
Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. 
Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen eventueel met een 
harde bezem of hogedrukreiniger. Reinigen met Rambo Ontvetter. 
 
Afwerken 
Minimaal 2 lagen Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat 
aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf.

Belangrijke aanwijzing Een kleurloos verfsysteem heeft meer controle en onderhoud nodig dan een 
dekkend verfsysteem.

Onderhoudstermijnen Beschermingsduur is mede afhankelijk van: 
Kwaliteit van de ondergrond. 
Uitvoering van het schilderwerk. 
Intensiteit van belasting en onderhoud. 
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VERWERKING
Gereedschap Blokwitter of platte kwast.
Voor gebruik Goed roeren.
Temperatuur Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 

10°C en 25°C.
Na gebruik Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een 

goede afsluiting.
Rendement Praktisch rendement 

Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het 
gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. 
 
Theoretisch rendement 
Ca. 12 m2/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING
Stofdroog Na ca. 30 min.
Overschilderbaar Na ca. 1 uur.
Volledig verhard Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING
Morsvlekken en spatten Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
Gereedschap Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of 

folie.
Droge verflaag Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS
Houdbaarheid en 
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur 
van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. 
Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en 
indrogen voorkomen.

Verpakking 2.5 liter;
Veiligheidsgegevens en 
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de 
verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van 
verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.


