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1. INLEIDING 

 

Als fabrikant van watergedragen verven neemt Drywood Coatings een bijzondere plaats in de 

markt in. Bijzonder omdat in Nederland minder milieubelastende producten steeds meer onder 

de aandacht worden gebracht.  

Bijzonder ook omdat Drywood Coatings als verfproducent uit kwaliteitsoogpunt reeds vanaf de 

zestiger jaren watergedragen verven op de markt brengt, producten  voor binnen- en 

buitentoepassing op hoofdzakelijk houten gevelelementen en overige houten ondergronden.  

Door eigen ontwikkeling en productie levert Drywood Coatings verfsystemen voor duurzame 

bescherming en verfraaiing van hout. DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is één van 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van watergedragen houtbescherming. 

 

 

2. PRODUCTINFORMATIE DRYWOOD WOODSTAIN VV EQUAL WEATHERING 

 

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is een watergedragen, niet filmvormend, 

transparant houtbeschermingsproduct op basis van oliegemodificeerde acrylaat hars.  

De houtstructuur blijft zichtbaar bij transparante en semi-dekkende kleuren. Het product is 

waterafstotend, blauwschimmelwerend en geeft niet af.  

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering kan op vrijwel alle houten ondergronden worden 

toegepast. De kleur Equal Weathering is een grijzige kleur die de uitstraling heeft van 

verweerd en vergrijsd hout.  

 

Wanneer DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering wordt aangebracht op een ondergrond 

die van zichzelf al een specifieke kleur heeft of inhoudsstoffen bevat, wordt de eindkleur mede 

door de kleur van de ondergrond beïnvloed.  

 

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is zodanig samengesteld dat de verflaag 

langzaam verdwijnt onder invloed van verwering. Omdat er geen laag wordt gevormd is het 

onderhoud eenvoudig uit te voeren. DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is 

universeel overschilderbaar. 

 

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering kan door middel van kwasten, spuiten en 

dompelen worden aangebracht. Het product is (bij 20 °C en 65 % RV) binnen 30 minuten 

stofdroog, binnen een uur kleefvrij en binnen 2 uur overschilderbaar met zichzelf. De 

doordroogtijd bedraagt 48 uur. 
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3. ADVIES VOOR DE BEHANDELING VAN GEVELBEKLEDING VOOR GELIJKMATIGERE 

VERGRIJZING 

 

Een houtsoort als Western Red Cedar is een houtsoort die, indien het niet wordt behandeld, 

niet egaal en overal gelijk zal vergrijzen. Met een laag DRYWOOD Woodstain VV Equal 

Weathering zal dit geleidelijker gaan plaatsvinden. Ook met andere houtsoorten zoals Accoya 

zal de vergrijzing gelijkmatiger en geleidelijker plaatsvinden. 

Uiteraard treden er op de zonkant, aan de noordkant of bij overstekken verschillen op in de 

mate van vergrijzing. 

 

Gevelbekleding etc. geschaafd of geschuurd/fijnbezaagd: In de fabriek DRYWOOD Woodstain 

VV Equal Weathering rondom aanbrengen. 
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4.1 Verftechnisch advies behandeling voor gelijkmatigere vergrijzing van geschaafd hout 

 

Verftechnisch advies voor: behandeling van geschaafde gevelbekleding 

Bewerking / verfsysteem: rondom behandelen met DRYWOOD Woodstain VV Equal 

Weathering in fabriek 

Ondergrond: geschaafd 

Uiterlijk: niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere 

vergrijzing 

Product: DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering 

Op te brengen hoeveelheid:  ± 70 – 80 g/m² 

Onderhoudsadvies Geen. Maar indien gewenst overschilderen met DRYWOOD 

Woodstain VV Equal Weathering 

 

 

Systeem waarbij 1 laag in de fabriek wordt aangebracht: 

 

 Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of 

rollen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering. Het totale grammage kan in één of in 

twee lagen worden aangebracht. 
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4.2 Verftechnisch advies behandeling voor gelijkmatigere vergrijzing van 

geschuurd/fijnbezaagd hout 

 

Verftechnisch advies voor: behandeling van geschuurde/fijnbezaagde gevelbekleding 

Bewerking / verfsysteem: rondom behandelen met DRYWOOD Woodstain VV Equal 

Weathering in fabriek.  

Ondergrond: geschuurd/fijnbezaagd 

Uiterlijk:  niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere

 vergrijzing 

Product: DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering 

Op te brengen hoeveelheid: 120 - 130 g/m² 

Onderhoudsadvies Geen. Maar indien gewenst overschilderen met DRYWOOD 

Woodstain VV Equal Weathering 

 

 

Systeem waarbij 1 laag in de fabriek wordt aangebracht: 

 

 Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of 

rollen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering. Het totale grammage kan in één of in 

twee lagen worden aangebracht. 
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5. PRODUCTINFORMATIEBLADEN 

 
De productinformatiebladen voor Woodstain VV (kleur: Equal Weathering) zijn 
te vinden op www.drywood.nl 
 
Verwerking van Woodstain VV (kleur: Equal Weathering) conform de 
productinformatiebladen. 
 
Er is ook een biobased alternatief voor dit product/deze kleur: DRYWOOD 
Bioleum Woodoil kleur W27 (verweerd grijs). 
 
  

 

6. ONDERHOUD EN ONDERHOUDSSCHEMA VOOR BUITENSCHILDERWERK EN 

GARANTIEVOORWAARDEN 

 

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering wordt aangebracht om Western Red Cedar, Accoya of 

andere houten geveldelen gelijkmatiger te laten vergrijzen. Er is geen onderhoudsschema en garantie 

op dit product van toepassing. 

http://www.drywood.nl/

