Timbercote Impregneer
Transparante impregneer
Beschrijving

Timbercote Impregneer is een half mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik
buiten. Toepasbaar op zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Timbercote
Impregneer heeft een geringe filmvorming is ademend en dringt diep in het hout door.
Timbercote Impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout.
Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote Transparant.
Toepassing

Toepasbaar op zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren.
Timbercote Impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout.
Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote Transparant.
Werkwijze

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met kwast of roller. Product niet verdunnen.
Hout: nieuw werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het
hout max. 18% te zijn.
Scherpe kanten afronden.
Systeem impregneer:

min. 2 lagen, evt. 2e laag met blank.

Systeem Timbercote transparant:

1e laag impregneer; volg hierna systeem Timbercote
transparant.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Kleur

: Blank, Licht grenen, Teak en Noten, Wit, Zwart en Grijs

Dichtheid

: 1,02 kg/dm³

Vaste stofgehalte

: 13 % vol

Glansgraad

: halfmat

Vloeiing

: goed

Hechting

: goed op geschikte ondergronden

Weervastheid

: goed

Elasticiteit

: goed

Verdunning

: gebruiksklaar voor kwast en viltroller (niet verdunnen)

Reiniging gereedschap

: aromaat vrije terpentine

Theoretisch rendement

: bij 15 micron droge laagdikte 16 m²/ltr.

Laagdikte

: de gemiddelde droge laagdikte is 15 micron, afhankelijk
van ondergrond/ applicatieAlgemene informatie

Voorzorgsmaatregelen
Droging (30
 dr.)

: stofdroog
kleefvrij
overschilderbaar

: na ca. 2 uur
: na ca. 6 uur
: na ca. 12 uur

Buitenduurzaamheid

: volgens advies aangebracht gemiddeld 2 jaar.

Houdbaarheid

: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.

Verpakking
: 1 en 2,5 ltr.DOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

