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IMPREGNANT SEMI-MAT

Productomschrijving

IMPREGNANT SEMI-MAT bezit twee belangrijke elementen voor een efficiënte houtbehandeling:
bescherming tegen de meeste schimmels en verfraaiing met natuurlijke, transparante kleuren.
IMPREGNANT SEMI-MAT laat zich zeer gemakkelijk aanbrengen op grote oppervlakken (niet-maatvast
houtwerk) zoals houten gevels, chalets, omheiningen, balustrades, enz.
IMPREGNANT SEMI-MAT dringt zeer diep in het hout en beschermt tegen houtrot, schimmels en
blauwvorming.
IMPREGNANT SEMI-MAT is een 2 lagensysteem, onderhoud in 1 laag
IMPREGNANT SEMI-MAT is vooral geschikt voor zacht hout (bvb. grenen, vuren, den, ceder, ...).
IMPREGNANT SEMI-MAT is een transparante, weerbestendige houtbescherming voor buiten tegen
schimmels en blauwvorming.
• Ademend.
• Vochtwerend, schimmelwerend.
• Sterk impregnerend.
• High-tech UV filter.

Gebruiksaanwijzing
Toepassingsmateriaal

• Platte of ovale borstel met zuivere polyestervezels (Orel) of mengeling polyester - varkenshaar.
• Het product goed omroeren.

Verdunning

Gebruiksklaar, niet verdunnen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % R.V.: stofdroog na 8 uur, overschilderbaar na 24 u.

Rendement

± 16 m²/l op geschaafd hout.

Verpakking

0,75 L – 2,5 L.

Reiniging van het materieel

Onmiddellijk na gebruik met white spirit (terpentine).

Bewaren

Droog bewaren in een gesloten verpakking.

Voorzorgen

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en veevoeders. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In
geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk: het
etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het
etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan
een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

Voorbehandeling van de
ondergrond

Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn.
Nieuw hout:
Ondergrond reinigen en ontvetten met synthetische verdunner, schuren en stofvrij maken.
Reeds behandeld hout:
Kan aangebracht worden over alle transparante beits- of vernislagen (acryllagen wel verwijderen). Oude
lagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.
Geboend hout: was afschrapen tot op het blote hout.
Behandeling van kopshout:
In geval van direct contact met water moeten deze delen geïsoleerd worden met een verf-systeem dat
overeenstemt met de tint van de gebruikte IMPREGNANT SEMI-MAT.
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Houten gevels en tuinhuizen

Aanbevelingen

IMPREGNANT SEMI-MAT kleurloos steeds in afwerken met 2 gekleurde lagen. Sommige houtsoorten (o.a.
Merbau) gaan bij blootstelling aan het weer hun looistof verliezen (“bloeden”). De behandeling van deze
houtsoorten met IMPREGNANT SEMI-MAT levert geen problemen op. De bruine vlekken die kunnen
achterblijven op bv. vensterdorpels zijn te wijten aan dit bloeden en niet aan het loslaten van het
houtbeschermingsproduct.

Kenmerken

Bindmiddel: alkydharsen.
Pigmenten: lichtechte pigmenten.
Oplosmiddel: white spirit.
Vlampunt: 62 °C.
Vaste stofgehalte in gewicht: 61 ± 2%.
Viscositeit Coupe DIN 4 bij 23 °C: 20 – 40”.
Dichtheid: 0,90 ± 0,03.
Aanbrengingstemperatuur: min 5 °C.
Toelatingsnummer: 6091B.
VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat.A/h): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Dit product bevat
maximaal 500 g/l VOS.

Datum van de bijwerking

September 2013.
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Systeem

Curatieve behandeling: 1 laag WOOD SOS, afwerken met 2 lagen IMPREGNANT SEMI-MAT
Nieuw hout: 2 lagen IMPREGNANT SEMI-MAT. Voor extra bescherming voorbehandelen met 1 laag WOOD
SOS of WOOD PROTECTOR.
Renovatie: 1 à 2 lagen IMPREGNANT SEMI-MAT

