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Exterior Wood Primer is een primer op waterbasis voor grondlagen zoals gevels,
vensters, hekken en carports. Het product beschermt het hout en verbetert de
hechting en duurzaamheid van een volgende oppervlaktebehandeling. Exterior
Wood Primer is zeer geschikt voor sparrenhout, accoyahout, lariksenhout,
dennenhout, eikenhout en drukgeïmpregneerd hout.
• Vermindert scheuren in het hout
• Verlengt de levensduur van het hout
• Beschermt het hout tegen vocht

Toepassingsgebied
Voor nieuw en oud hout. Zeer geschikt voor sparrenhout, accoyahout, lariksenhout, dennenhout,
eikenhout en drukgeïmpregneerd hout.

Gebruik
Voorbereiden

Reinig het oppervlak met WOCA Exterior Cleaner. Het oppervlak moet volledig droog, schoon en
stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Nieuw hout moet zo snel mogelijk worden behandeld. Op reeds
behandelde houten oppervlakken moet de oude losse verf en olie worden verwijderd.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Behandelen

Het product goed schudden.
Breng Exterior Wood Primer onverdund met een borstel of rol aan. Het is belangrijk dat het product
grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Begin met de uiteinden van het hout.
De behandeling moet worden uitgevoerd bij droog weer, bij een temperatuur tussen 15-30 °C. Vermijd
direct zonlicht en intense hitte. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 17% bedragen.
Laat hout hout minstens 24 uur drogen vóór het behandelen.

Opmerking

Exterior Wood Primer is een voorbehandelingsproduct, het oppervlak moet dus binnen 14 dagen
worden behandeld met WOCA Exterior Wood Oil of verf. Zorg dat de can na gebruik goed wordt
afgesloten. Controleer de behandelde oppervlakken jaarlijks. Repareer onmiddellijk beschadigingen.
De optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling,
afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en weersinvloeden.

Droogtijden
Volledig uitgehard

24 uur
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Technische gegevens
Basis

Alkyd-dispersie

Dichtheid

1,00 g/ml

Drogestofgehalte

Circa 10 %

Houdbaarheid

3 jaar

Verwerkingstemperatuur + 15-30 °C
Verbruik

10-15 m²/L, afhankelijk van de houtsoort

Mengverhouding

Onverdund gebruiken

Reiniging gereedschap

Reinigen in warm water

Bewaren

+ 10-30 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

VOC:

Dit product bevat max. 15 g VOC/L. De grenswaarde
bedraagt 30 g VOC/L (Cat. A/g).

Verpakking

2,5 liter

Onderhoud en bijbehorende producten
Deep cleaning

Exterior Cleaner, artikelnr. 617925

Gerelateerde producten Buitenhoutolie, artikelnr. 6179XX
Gereedschap

9" Applicator Artikelnr. 880151
refill voor 9" Applicator Artikelnr. 880153
Steel voor 9" Applicator Artikelnr. 880154
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Contact
WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal geen
invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie, de
aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht voor
om het product evenals de
verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

