
Synthetische, microporeuze lakverf met weinig solventen (HES)

TOEPASSING BUITEN

Ondergronden

UITVOERING

APPLICATIE

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Waterdichte, microporeuze verf die de residuele vochtigheid laat verdampen. Heel soepel, 

ze is aangepast aan de dimensionele varaties van het hout. Heel goed vullend en 

duurzaam.

Technische fiche N°948 EXTEXTEXTEXT FLUWEELMATFLUWEELMATFLUWEELMATFLUWEELMAT

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

GEREEDSCHAP

Op wanden. Onder alle klimaten.

Houten luiken, schrijnwerk, oude verven. Op ijzer, eerst een laag anti-roest primer 

aanbrengen.

De ondergronden dienen volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. 

Kwast,, microstar roller 10mm (ref. 4051002) of airless.

ONDERGROND VOORBEREIDING

Nieuw hout

De vochtigheid van het hout controleren (max.18%). 

Ontstoffen. 1 laag "Impression pour Extérieur Bois HES en 

dan 2 lagen Extérieur Bois HES Mat Velouté.

Exotische houtsoorten
Ontvetten voor het aanbrengen van de "Impression pour 

Extérieur Bois HES; dan 2 lagen "Extérieur Bois HES.

Onderhoudswerken

De ondergrond schoonmaken met aangepaste mechanische 

en chemische middelen.  2 lagen Extérieur Bois HES Mat 

Veloutée.
Op oude, beschadigde of niet compatiebele ondergronden: 

decaperen tot op het hout. Dan 1 laag Impression pour 

Extérieur Bois HES en 2 lagen Extérieur Bois HES Mat 

Velouté.

Renovatiewerken

Extérieur Bois HES           Mat 
Velouté

Gebruiksklaar. Niet verdunnen. 1 à 2 lagen, naargelang de toestand van de ondergrond, vettig 

aanbrengen met kwast of microstar roller 10mm. De 2de laag mag "nat in nat" aangebracht 

worden, behalve op gevlekte ondergrond waar men 24u. moet wachten.
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Reiniging van gereedschap

ALGEMENE 

EIGENSCHAPPEN
Aspect Fluweelmat

Glansgraad 10 à 20 onder 60° en 40 à 60 onder 85° (na 7 dagen)

Rendement 10 à 12m²/L

Overschilderbaar

Vaste stof gehalte Gewicht : 80%; volume : 60%

Droging Kleefvrij na 4 à 5u.

Met white-spirit

Densiteit 1,44

Verpakkingen 0,5L, 2,5L en 5L 

Bewaring 1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

VOORZORGS-

MAATREGEL

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep 1 - klasse 4a

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 

luchtvochtigheid hoger dan 80%. Geen donkere tinten aanbrengen op ondergronden die naar 

de zon gericht zijn. Niet aanbrengen bij omgevingen die condensatie veroorzaken, noch op 

bevroren of hete ondergronden, noch bij omstandigheden die de droging abnormaal versnellen 

(wind, zon, ...)

Conform de geldende wetgeving.

Ca 24u naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid; 

<80% buiten.

VOS gehalte EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300g/L (2010). 

Dit product bevat max. 300g/L VOS.

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)
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