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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld.  Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons 
gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys  niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden 
kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

PRODUCT DATA  FASSITEK  
 
  

OMSCHRIJVING 
Solventgedragen houtveredelingsproduct op basis van speciale lijnolie-alkydharsen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Transparant en lichtecht - laat nerven van het hout tot hun recht komen - zeer doordringend 
product - behandelt en beschermt in de diepte - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden 
en U.V. stralen -  zeer ademend, dus geen gevaar voor blazen of afschilferen - vereenvoudigt 
het onderhoud - niet filmvormend.  

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Beschermende en esthetische impregnatie van binnen- en buitenhoutwerk. 
Opmerking: kleurloze Fassitek alleen voorbehouden voor binnengebruik. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Semi-mat 
Kleur: 10 houttinten + kleurloos (zie kleurkaart) 
Massa: 0,87 - 0,90 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume:  30% 

In gewicht:  38% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  100 micron (verbruik: 10 m²/l) 

Droge film:  30 micron (verbruik: 10 m²/l) 
Vlampunt: >39°C 

 
VOC-gehalte: 565 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 565 g/l max. 
Categorie: A/f 
EU grenswaarde: 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: ± 3 uur (15 m²/l) 
Hanteerbaar: ± 3 uur (15 m²/l) 
Overschilderbaar: 24 uur 

 
Rendement 
Theoretisch:  10-15 m²/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Nieuw hout: schuren, ontstoffen; exotisch hout daarna grondig ontvetten met white spirit; Af-
zelia ontvetten met ammoniakwater. Oude afgebeten verf: schuren tot op de kale niet-
geïmpregneerde houtvezel en ontstoffen. Onderhoud op Fassitek: ondergrond reinigen met 
white spirit; achtereenvolgens 2 à 3 dunne lagen aanbrengen.  

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
 

 

VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund aanbrengen. 
  
Roller: Onverdund aanbrengen. 
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Luchtspuit: Onverdund aanbrengen. 
  
Airless spuit: Nozzle: 09 - 013 / Druk: 150 bar 
  
Reinigen: White spirit of Thinner 22 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

 
OPMERKINGEN 
In gevallen van onoordeelkundig gebruik van Fassitek blijft het nog mogelijk binnen de eerste 
dagen na toepassing Fassitek geheel of gedeeltelijk te verwijderen met Thinner 22. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 


