
CarbolinCarbolin
Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout

  

KleurenKleuren LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 84 50 24

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 2 x 2 x 5 ltr5 ltr 10 ltr10 ltr 30 ltr30 ltr

verpakking blik W blik W blik W

verpakkingscode 05 10 30

art.nr.art.nr.

natuurbruin 2015 ◼ ◼ ◼

VerbruikVerbruik Ca. 100 ml/m² per applicatie

ToepassingToepassing Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports■
Voor oud & nieuw hout, uitermate geschikt voor het renoveren van met "oude"
Carbolineum behandeld hout

■

EigenschappenEigenschappen Weer- en UV-bestendig■
Waterafstotend■
Bescherming tegen indringing van strooizout■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20°C) Ca. 1,02 g/cm³

Geur Typische zwakke eigen geur

Glansgraad Zijdemat

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten *Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Hout Protect* Hout Protect* (2046)(2046)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond■
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Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

VoorbereidingVoorbereiding
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

■

VerwerkingVerwerking

Voor gebruik goed roeren.
Het materiaal door middel van kwasten of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

■

VerwerkingstipVerwerkingstip Indien nodig schimmelgevoelige houtsoorten met Hout Protect* impregneren. (*Biocide
producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

DrogingDroging
Ca. 4 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■

VerdunningVerdunning
Klaar voor gebruik

■

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Acryl penseel, drukspuit

Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water
reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermen
tegen vorst. Gebruik geopende verpakkingen zo snel mogelijk.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming
vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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