
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIMBERCOTE BUITENLAK  

BESCHRIJVING 

Een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten op 
basis van gemodificeerde alkydharsen. Bevat een 
UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt 
beschermd. Timbercote Buitenlak laat zicht 
eenvoudig aanbrengen en laat de natuurlijke 
tekening van het hout volledig tot zijn recht 
komen. 

TOEPASSING 

Voor alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en 
bewaren van de natuurlijke kleuren en structuren van alle 
houtsoorten. Voor het bijwerken van verweerd (tropisch) 
hout en kale plekken. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

• Verwijder eventuele oude verflagen. 
• Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij 

is. 
• Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia. 
• Roer de Timbercote Buitenlak voor gebruik goed door. 
• Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, 

deze blikken eerst met elkaar mengen. 
• Breng 3 lagen Timbercote Buitenlak aan. Kleurloze en 

getinte Timbercote Buitenlakken kunnen hierbij 
gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: 2 lagen Timbercote 
Buitenlak met houtkleur en 1 laag Timbercote Buitenlak 
kleurloos of 1 laag Timbercote Buitenlak met houtkleur 
en 2 lagen Timbercote Buitenlak kleurloos. 

 

 
EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   500 ML – 1L – 2,5L  

Kleur:    licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, 
    mahonie, noten, ebben en blank 

Glansgraad:   alle kleuren in hoogglans, blank ook in zijdeglans en mat  



 
 

    

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: bij 25 µm droge laagdikte 18 m²/ltr 
Praktisch rendement: is van vele factoren afhankelijk 
Strijken/rollen: ca. 85% van het theoretisch rendement 
Laagdikte: de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/applicatie. 

Droging: 25 µm dr. 
Stofdroog: na ca. 2 uur 
Kleefvrij: na ca. 6 uur 
Overschilderbaar: na ca. 16 uur 
Dichtheid: 0,93 kg/ltr 
Vaste stofgehalte 46% vol 
Vloeiing: goed 
Hechting: goed op geschikte ondergronden 
Weervastheid: zeer goed 
Elasticiteit: zeer goed 
Verdunning: gebruiksklaar voor kwast of roller 
Reiniging gereedschap: terpentine 
Buitenduurzaamheid: volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar 
Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroken, originele 

verpakking. 
Inhoud verpakking: 500 ML – 1 L – 2,5 L  
Glansgraad: Hoogglans, zijdeglans en mat 
Kleur: licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, 

ebben en blank  
Bijzonderheden: Systeem I:     Systeem II: 

1e laag Timbercote Transparant  1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Transparant  2e laag Timbercote Transparant 
3e laag Timbercote Transparant  3e laag Timbercote Hoogglans 
 
Systeem III:     Systeem Merbau: 
 
1e laag Timbercote Transparant  1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Hoogglans   2e laag Timbercote Transparant 
3e laag Timbercote Hoogglans   3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant  
     4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant 
 

 

BETEKENIS ICONEN 
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