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Technisch gegevensblad

Indien onbehandeld, zal hout buiten een prachtige grijze patine krijgen.
Voortaan kunt u deze look behouden en het hout toch een langdurige
bescherming geven die de levensduur verlengt. De oplossing heet Exterior
Wood Shield en is uitermate geschikt voor de behandeling van onbehandelde
houtoppervlakken buiten zoals houten tuinmeubelen en terrassen. Exterior
Wood Shield creëert een water- en vuilafstotend oppervlak met respect voor de
patine van het hout aangezien het kleurloos is.

• Creëert een water- en vuilafstotende laag op hout 
• Verlengt de levensduur van het hout
• Verhoogt de wind- en weersbestendigheid van het hout
• Can also be used in other absorbent outdoor surfaces such as tiles, con-

crete and stone

Toepassingsgebied
Voor alle soorten onbehandelde hout-, composiet- en steenmaterialen buiten.

Gebruik
Het oppervlak moet volledig droog en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Eerst schoonmaken met
WOCA Exterior Cleaner als het oppervlak erg vervuild is. Voor een optimale bescherming, adviseren
we om het oppervlak daarna licht te schuren zodat het hout volledig glad en aangenaam aanvoelt.

Voorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken. 

Het product goed schudden.
Breng Exterior Wood Shield met een verfspuit, borstel aan of dompel het hout onder. Het is belangrijk
dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Bij gebruik van een verfspuit dient u de
spuitkop op ca. 10-15 cm van het oppervlak te houden.
Laat het hout drogen.

Behandelen

Oppervlakken die met Houtbescherming voor buiten zijn behandeld, kunnen niet worden geverfd of
geolied. Schuur dan eerst het oppervlak en maak het schoon met WOCA Houtontgrijzer vóór
behandeling met WOCA Exterior Wood Oil.

Opmerking

Droogtijden

Exterior Wood Shield biedt pas na 2-4 dagen een volledige bescherming.Volledig uitgehard
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal geen
invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie, de
aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht voor
om het product evenals de
verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens

Speciaal waterafstotend bindmiddelBasis

1,00 g/mlDichtheid

3 jaarHoudbaarheid

+ 15-30 °CVerwerkingstemperatuur

20-30 m²/L , afhankelijk van hoeveel het oppervlak
absorbeert

Verbruik

OnverdundMengverhouding

+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Bewaren

Dit product bevat max. 30 g VOC/L. De grenswaarde
bedraagt 140 g VOC/L (cat. A/i).

VOC:

2,5 LVerpakking

1-2 keer per jaarHerbehandeling

Onderhoud en bijbehorende producten
Exterior Cleaner, artikelnr. 617925
Houtontgrijzer, artikelnr. 607542

Deep cleaning

Exterior Wood Oil, artikelnr. 617925Gerelateerde producten

Terrasschraper, artikelnr. 599601
Uittrekbare stok, artikelnr. 599651

Gereedschap


