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NAT4090 HOUT SEALER 
Watergedragen en water resistent met natuurlijk effect 
 
OMSCHRIJVING  
Borma Wachs Hout Sealer is een gebruiksklare harsdispersie op waterbasis die als hout isolator 
gebruikt kan worden. Dankzij de hoge penetratie is het ideaal als behandeling op alle soorten hout, 
maar vooral op exotisch en hout met veel looistoffen. De eigenschappen laten een goede diepe 
hechting in het hout toe en maken het ideaal als eerste laag om vergeling op het oppervlak te 
voorkomen. Klaar voor gebruik, kan naar behoefte worden toegevoegd met de katalysator Borma 
4100-2K (zie gegevensblad) voor een nog grotere weerstand. 
 

CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN 
Uiterlijk:   vloeibaar 

Kleur:    melkachtig wit 

Geur:    geurloos 

Viscositeit:   16 "(Ford Cup n ° 4) 

Dichtheid:   1,01 kg / lt ± 0,01 

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
Op een droge, schone en stofvrije ondergrond aanbrengen met een borstel of rol, de gebruiksklare 
Borma Wachs HOUT SEALER. Elke voorbehandeling moet worden verwijderd. Eenmaal klaar, breng 
een of twee lagen aan, met een minimum aan tijd van 4 / 6hrs, afhankelijk van de ondersteuning en 
op de toegepaste hoeveelheid. Totale droging wordt na 24 uur verkregen. Schuur indien nodig het 
oppervlak lichtjes op voor de tweede laag. Zodra het droog is, ga je verder om de te 
voltooienbuiten met TOP GEL Borma of FLATTING EXTRA MARINE. Breng het product niet aan bij 
temperaturen onder 8 ° C en een luchtvochtigheid hoger dan 18%. Breng vervolgens een tweede 
laag PARKETTLACK aan. 
 

OPSLAG 
Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Houd de container gesloten wanneer deze niet in 
gebruik is. Weghouden van bevriezing. 
 

WAARSCHUWING 
Natte oppervlakken zijn erg glad, let goed op wanneer u erop loopt. Giet niet in metaalblikjes. 
Schadelijk bij contact met de huid of bij inslikken. Gebruik beschermende kleding en geschikte 
handschoenen; bescherm ogen / gezicht van contact met dit product.  

 
EXTRA  
Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma 
Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. 
Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak 
onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten 
testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.  
 


