Nieuwe generatie
kleurloze ultrahoge
Anti-UV bescherming
van houten dakspanen
en gevels
Kan op alle
houtsoorten worden
aangebracht die met
de Blanchon Anti-UV
Conditioner®
geïmpregneerd zijn .


Speciaal voor lariks,
red cedar, douglas
en alle houtsoorten
voor gevelbekleding


Mat, waterparelend,
niet-filmvormend:
Schilfert niet


Kleurloze Anti-UV
Protector Houten

Wandbekleding en vertikaal hout
DOEL EN PRESENTATIE

 Dankzij de watergedragen waterparelende harsen gekoppeld aan zeer soepele acryl garandeert
de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV HOUTEN WANDBEKLEDING PROTECTOR een microporeuze
bescherming van houten wandbekleding, claustra’s en andere verticale buitenstructuren: Dit
zonder toevoeging van kleurpigmenten. Op die manier blijven de oorspronkelijke schakering en
kleur van iedere houtsoort behouden.
 Zijn watergedrage formulering maakt het product ongevoelig voor de natuurlijke zuurheid van
bepaalde houtsoorten, zodat het rechtstreeks aangebracht kan worden op verticaal hout (met
inbegrip van thermobehandelde en tot in de kern behandelde houtsoorten). Dit hout moet
vooraf absoluut met de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® geïmpregneerd zijn.
- HARSHOUDEND HOUT (red cedar, lariks, douglas, den, enz.);
- EXOTISCH HOUT (ipé, teak, bangkiraï, cumaru, enz.);
- INLANDS HOUT (acacia, populier, enz.)
 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING bevat eveneens de twee Anti-UV-bestanddelen die in
zeer grote mate aanwezig zijn in de CONDITIONER®. Het verkregen ANTI-UV-SYSTEEM biedt een
ongeëvenaarde doeltreffendheid en een duurzame kleurloze bescherming op houtssoorten die
tot nu toe zeer moeilijk langdurig beschermd konden worden.
 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is waterparelend, niet-filmvormend en barst en
schilfert niet na verloop van tijd. Hij herstelt zich na een eenvoudige schoonmaakbeurt.
 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING beantwoordt aan de strengste milieucriteria en bevat
slechts een laag VOS-percentage (strikt noodzakelijk voor een perfecte droging in alle
weersomstandigheden) en respecteert zowel mens als milieu.
 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING heeft een smeuïge samenstelling, druipt niet en
vergemakkelijkt het aanbrengen.
 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is van nature kleurloos en mat (de licht melkachtige
schijn die verschijnt bij het aanbrengen verdwijnt na enkele minuten). Mat aspect.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Dubbele
Anti-UV-bescherming:
Vergeelt niet

 Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn en met de KLEURLOZE ANTI-UV
CONDITIONER® doordrenkt zijn.
 De CONDITIONER® mag niet langer dan 48 uur aangebracht zijn (indien deze termijn verstreken
zou zijn, een nieuwe laag CONDITIONER® aanbrengen).
 De oppervlakken moeten zorgvuldig worden afgestoft.

Geurloos,
Droog in 4 uur

 De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed schudden voor
gebruik. Niet gebruiken onder 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Laat geen
planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
 NIEUWE HOUTSOORTEN: perfecte aanhechting op hout dat vooraf met de CONDITIONER® is
doordrenkt. De eerste laag van de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aanbrengen in de
richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een pistool, met bijzondere
aandacht voor groeven, en uiteinden (dwarshout).
 Licht schuren (fijn schuurmiddel) tussen de twee lagen PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING om
kleine oneffenheden van het hout te verwijderen en voor een goed uitzicht. Geen staalwol gebruiken.
 De tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur. De microporeuze bescherming werkt na 12 uur
uitharden. Dankzij het waterparelend effect stroomt het water van het hout zonder het nat te maken.
 BELANGRIJK: Om eventueel krullen van het hout te vermijden, wordt aanbevolen om een laag
PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen op de achterzijde.





Voor buitengebruik


GEBRUIK EN AANBRENGEN

Kleurloze Anti-UV Protector

 OUDE HOUTSOORTEN: Hiervoor verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van de CONDITIONER®, waarop de PROTECTOR
HOUTEN WANDBEKLEDING noodzakelijkerwijs moet worden aangebracht.
 ONDERHOUD:
- EWOON HERSTEL (onderhoud van gezond hout dat reeds wordt beschermd met het KLEURLOZE ANTI-UV-SYSTEEM:
zodra de oppervlakte van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of UV-straling,
en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u de oppervlakte indien nodig ontstoffen en vervolgens een laag
PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aanbrengen.
- LAATTIJDIG ONDERHOUD (herstel van aangetast hout): de aangetaste oppervlakken schuren, afstoffen, reinigen, indien
nodige de HOUT ONTGRIJZER gebruiken, indien nodig behandelen met een aangepast behandelingsproduct, vervolgens
opnieuw impregneren met de CONDITIONER® alvorens de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen.

Reinigen van het gereedschap

 Onmiddellijk na gebruik, met water.
 Bescherm het milieu:
- Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
- Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Na gebruik de verpakking goed sluiten.
- De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD

 Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 1 uur.
 Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar" (tussen lagen): ongeveer 4 uur in normale gebruiksomstandigheden.
 Droog “tot in de kern”: 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

 12 m² per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

BEWARING

 Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
 Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
 Buiten het bereik van kinderen bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS
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HARSTYPE
AFNOR-CLASSIFICATIE
DICHTHEID
VISCOSITEIT
REGLEMENTAIRE INFORMATIE
CONSISTENTIE
PIGMENTATIE
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR

AFWERKING MET ULTRAHOGE BESCHERMING VOOR DE ANTI-UV-BESCHERMING EN -DECORATIE VAN
VERTICAAL BUITENHOUTWERK, BEWAART HET ORIGINELE UITZICHT VAN HET HOUT.
VORMT EEN SYSTEEM MET DE BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® ULTRAHOGE BESCHERMING
Gemodificeerde alkydemulsie en waterverdunbaar acryl
Nvt
1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
180 centipoises (BROOKFIELD)
Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB)
(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com
Smeuïg vloeibaar, voor een beter aanbrengcomfort
Geen
Ongeveer 4 uur, in normale gebruiksomstandigheden
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