Bladzijde 1 van 2

Technisch merkblad
Artikelnummer 2087

WPC-Impregneerolie
Oplosmiddelhoudende olie voor terrassen &
schuttingen en andere bouwdelen uit WPC, resysta
& bamboe

Oplosmiddelhoudend

Voor binnen
en buiten

Voor beperkt
maathoudend
geveltimmerwerk

Voor niet
maathoudende
geveltimmerwerk

Verwerkingstemperatuur

Verbruik per
laag

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing
 Binnen en buiten
 Hout-kunststof-materialen
 WPC (Wood-Plastic-Composite),
resysta en bamboe
 Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en andere bouwdelen

Producteigenschappen






Waterafstotend
Olie-, vet- en vuilafstotend
Eenvoudige verwerking
Kleurloos: voor kleuropfrissing
Bruin & grijs: voor langdurige kleurintensivering van de oorspronkelijke kleur
 Nabehandeling zonder te schuren

Ondergrond
Eisen
Materiaal voor de behandeling van
reeds verweerde oppervlakken.

Voor tuinmeubelen

Kwasten

Voor gebruik
goed roeren

Droogtijd
overschilderbaar

Technische gegevens
Dichtheid (20°C):
Vlampunt:

ca. 0,80 gr/cm²
ca. 63°C

De genoemde waardes hebben betrekking op de typische producteigenschappen en mogen niet als
bindende productspecificaties worden gezien.

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet droog, stof-, vuil,
vet- en wasvrij zijn.
WPC naar behoefte met Buitenhout
Ontgrijzer reinigen.
Algen met Algenverwijderaar verwijderen. Bamboe met Algenverwijderaar
voorbehandelen.

Verwerking
Verwerkingscondities
Object-, omgevings- en materiaaltemperatuur: +5°C tot +30°C.
Kwasten
Het materiaal goed oproeren.

Het materiaal met verfkwast, blokkwast of doek (katoen) aanbrengen.
Niet opgenomen materiaal met een
droge kwast of doek na max. 30 minuten afnemen.
Na 4 – 6 uur het oppervlak beoordelen
en afhankelijk van het resultaat eventueel een tweede laag aanbrengen.
Door het opzetten van een proefvlak
de verdraagzaamheid, hechting en
kleur met de ondergrond testen.
Aangebroken verpakking goed sluiten
en zo snel mogelijk verwerken.
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Verwerkingsopmerking
Na verloop van tijd zal door weersinvloeden de werking van WPCImpregneerolie gelijkmatig afnemen.
Nabehandeling met WPCImpregneerolie kan zonder schuren.
Minimaal eenmaal per jaar is een
nabehdeling noodzakelijk.

Mogelijke systeemproducten

nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Gevarenaanduiding conform verordening (EC) nr. 1272/2008
WGK: 1
ADR: -/Giscode: M-KH 02

 Buitenhout Ontgrijzer (art.nr. 2641)
 Algenverwijderaar (art.nr. 89673)

Opmerking
Droging
Overschilderbaar: ca. 4 – 6 uur
Verdunning
Gebruiksklaar
Praktijkgegevens bij 20°C en 65%
luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Verbruik

ca. 1 uur

Afhankelijk van de opname van de
ondergrond ca. 50 ml/m² per laag.

Gereedschap / reiniging
Verfkwast, blokkwast, doeken (katoen).
Gereedschap direct na gebruik met
Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.
Verontreinigd textiel kan leiden tot
zelfontbranding, daarom deze in water
dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en
afvoeren.

Verpakking / kleuren
Verpakking
0,75 ltr en 2,5 ltr blikken
Kleuren
Kleurloos (art.nr. 2087)
Bruin (aet.nr. 2088)
Grijs (art.nr. 2089)

Opslag / Houdbaarheid
In de gesloten, originele verpakking
koel, droog en vorstvrij opgeslagen
min. 5 jaar.

Veiligheid, ecologie en afval

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
namelijk uitsluitend volgens deze
voorwaarden.

Deze informatie vindt u in onze
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