
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. 
 
Hout:    nieuw werk 
Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het 
hout max 18% te  zijn. Scherpe kanten afronden.  
 
 
Hout:    bestaand werk 
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 
gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 
als nieuw werk.  
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Hout  

               Vernissen  Nelfalin  

Impregneer  WV 

Basis  : Acrylaat—Alkydemulsie combina-
tie. 

Kleur  : vlgs. kleurenkaart  

Dichtheid 20°C : 1,02kg/dm³  

Laagdikte  : 15 mu. droog  

Droogtijd : bij 20 °C en een RV  van 65% 
Kleefvrij na ca. 1 uur  

Overschilderbaar  : na  ca. 6 uur  

Glans  : halfmat  

Vastestofgehalte : ca.  13 vol%  

Theor.rendement  : 8-9 m² per liter  bij 15 mu. droog    

   

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking 
en bij vorstvrije opslag tenminste 
12 maanden  

 Verwerking 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5 °C en 
boven een RV van 85%  

Reinigingsverd. : Water 

Kwast   

Verdunning  : Niet verdunnen 

 Ondergrondvoorbehandeling 

Productomschrijving : Een waterverdunbare impregnerende halfmatte transparante houtbescherming voor naald- en  
loofhoutsoorten  

Toepassing   : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.  

Voornaamste kenmerken  : Impregnerend  
Ademend 
Geringe filmvorming  

Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  

wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden . De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
 

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000 

 

GEEN ZEER WEINIG 

OPLOSMIDDEL 

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 

GEBRUIK BINNEN  AAN ARBO 


