Geeft ruw en geschaafd hout een

Woodtex AKVA

transparante bescherming tegen
weersomstandigheden
Transparante, watergedragen ecologische
Geschikt voor
Zowel voor gezaagd en geschuurd hout, houten panelen,
tuinmeubelen, steigers etc. Kan ook als toplaag worden
gebruikt op hitte-behandeld (HT) hout en geïmpregneerd
hout. Ook geschikt op hout dat eerder is behandeld met
houtolie. Niet geschikt om te gebruiken op behandeld hout
met een harde ‘film’(laag). Beschermt hout tegen vuil, vocht
en scheuren/uitdroging.
Kenmerken van de verf
‐‐ watergedragen, in Finland geproduceerde verf
‐‐ beschermt hout tegen weersomstandigheden
‐‐ heeft ademende eigenschappen, hout kan hierdoor
uitzetten
‐‐ thixotrope eigenschappen
‐‐ natuurlijke, fluweelachtige afwerking
‐‐ geen aparte primer benodigd voor het aanbrengen van
deze verf
‐‐ trekt diep in het hout, vormt geen harde film op het
oppervlak
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

acrylverf voor buitenshuis die natuurlijke
oliën bevat. De ingrediënten gaan schimmelen zwamgroei op houten oppervlaktes tegen.
De verf laat de natuurlijke tekening van het
hout zichtbaar.
De kwaliteit en duurzaamheid van deze verf
drukken zich uit in het feit dat houtwerk –
mits goed aangebracht – gemiddeld pas na
circa 7-10 jaar aan een nieuwe schilderbeurt
toe is (mede afhankelijk omstandigheden en
de kwaliteit van het hout).

lichtstrijkend met een mooie uitvloeiing en afwerking
gemiddelde slijtvastheid
geeft uitmuntende bescherming tegen schimmel
prachtige, natuurlijke tinten. Op kleur te krijgen met
algemene kleursystemen
weerstaat temperaturen van – 50 °C tot + 80 °C

Woodtex AKVA
Transparante houtbescherming
op waterbasis

FinnColors Scandinavian Paint
www.finncolors.nl

Sterk, milieuvriendelijk en duurzaam

Gebruik
Benodigde verf (indicatief)
Gezaagd hout: 			
Geschaafd hout: 			
Logs:				

Aanbrenginstructies

4 - 8 m² per liter
8 – 12 m² per liter
8 - 12 m² per liter

Bewaaradvies
Kan ongeopend minimaal 3 jaar worden bewaard, in een
koele droge omgeving met temperaturen tussen 5° C en
20 °C.
Product is niet brandbaar.
Droogtijd
+23 °C, relatieve luchtvochtigheid 50%; geverfde
oppervlakte is stof-droog na circa 2-4 uur. Kleefvrij na ca 3
– 5 uur. Kan na een dag opnieuw behandeld worden. Onder
optimale omstandigheden is dit korter. De eerste laag
dient volledig gedroogd te zijn. Deze tijden zijn normatief
en hangen sterk af van de omgeving (o.a. luchtvochtigheid,
temperatuur, ventilatie) en behandelmethode.
Aanbrengen van de verf
Met een kwast, spons of verfspuit.
Schoonmaken
Met warm water en zeep.

Omstandigheden
Tijdens het aanbrengen moet het droog zijn en dient er
geen kans op regen te zijn. De beste temperatuur voor
het aanbrengen bedraagt tussen 10 °C en 25 °C., met een
relatieve luchtvochtigheid onder 80%. De vochtigheid van
het hout dient minder dan 20% te zijn, de temperatuur
tijdens het drogen hoger dan 5 °C.
Instructies
Oppervlaktes moeten droog en schoon zijn. Verwijder alle
loszittende stukken, oude verfresten, algen, mos en andere
vuiligheid met een borstel, staalborstel of hogedrukspuit.
Indien het hout vervuild is met zwarte schimmel, maak het
hout dan eerst schoon met een schimmelverwijderaar. Na
te hebben afgespoeld met water, kan het hout nogmaals
met een schimmelverwijderaar worden behandeld. Hierna
dient het hout eerst goed te drogen. De eerste laag kan
eventueel 20% verdund met water worden aangebracht.
Er kunnen 1 – 2 lagen worden aangebracht, afhankelijk
van het gewenste resultaat. Roer de verf in de kan goed
door alvorens aan te brengen op het hout, zo worden
kleurverschillen voorkomen. Kan worden aangebracht
met een kwast, spons of spuit. Na het spuiten wordt het
aanbevolen om het oppervlak met een kwast of spons na
te strijken. Breng het product bij voorkeur niet aan in de
late avond, bij kans op regen of in felle zon. De dekking van
de verf is afhankelijk van de kwaliteit van de oppervlakte
alsmede de natuurlijke kleur van het hout. Gebruik
de juiste hoeveelheid verf om druppen te voorkomen.
Verfinstrumenten dienen direct na het gebruik met warm
water en zeep afgewassen te worden. Dikke lagen duren
langer om volledig te drogen.
Al deze informatie is gebaseerd op laboratorium- en praktijktesten. De

Bescherming omgeving
Het product dient niet in het riool, watersystemen of in
de grond terecht komen. Aanbevolen wordt om vloeibare
restanten verf te behandelen als gevaarlijk afval. Droge,
lege kannen kunnen gerecycled worden als metaalafval.
Droge houtolie kan met het reguliere afval worden
weggedaan.
Veiligheid
Gebruik beschermende handschoenen, kleding en
ademhalingsmasker. Continue aanraking kan voor
uitdroging of scheuren van de huid zorgen. Zie onze
veiligheidsbladen voor meer informatie (op aanvraag
beschikbaar door te mailen of bellen).
Brandgevaarlijkheid
Niet brandbaar

resultaten zijn normatief. Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen
op de werkwijze en de omstandigheden waaronder de verf wordt
aangebracht, zijn de hoge kwaliteitstandaarden alleen van toepassing

Transport
Niet ADR geclassificeerd.

op eventuele gebreken in het materiaal. De fabrikant neemt geen
verantwoordelijkheid op zich indien het product verkeerd wordt
gebruikt.

EU VOS limiet
Cat. A/e 130g/l (2010). VOS van dit product <130 g/l.

