LAKKEN EN HOUTPRODUCTEN VAN
TOPKWALITEIT, VOOR EEN PERFECT
PROFESSIONEEL RESULTAAT
Transparant schilderen van tuinhout
Mogelijke ondergronden:
Niet-maatvaste constructies zoals
tuinhuisjes, gevelbeplanking, tuinhout enz.
Verder kunnen we deze ondergronden
verder opdelen als volgt:




Onbehandeld hout
Reeds behandeld hout in
goede staat
Reeds behandeld hout in
slechte staat

Benodigdheden:









Doek en spons
Water en detergent
Ontvetter. Naargelang de houtsoort: thinner, alcohol, ammoniak.
Schuurpapier en stofborstel
Afplaktape
Borstel en penseel
Houtveredelingsproducten ( = beitsen, lazuren, oliën, …)

o

“CETOL HLS PLUS”
 Zeer vloeibare beits om kaal hout te gronden en te kleuren.
 Dit product wordt ook gebruikt als een 3 lagig één-potsysteem op niet-maatvaste
constructies

o

“CETOL NOVATECH”

Vloeibare ‘High Solid’ beits om kaal hout te gronden en te kleuren

Dit product wordt ook gebruikt als een 2 lagig één-potsysteem op niet-maatvaste
constructies

o

“CETOL FILTER 7”
 Lazuur met hoge weerstand aan UV-stralen. Dit product is uitermate geschikt om
maatvaste constructies duurzaam af te werken.

o

“CETOL TGL PLUS SATIN”

Gesloten filmvormende Lazuur met hoge weerstand aan UV-stralen

Ondergrond voorbereiden.
Nieuw, kaal hout
Schuur het hout in de richting van de houtnerf en stof het af.
Ontvet het kale hout met synthetische thinner. Padoek- en Irokohout ontvetten met brandalcohol.
Let op ! White Spirit is geen ontvetter.





Reeds behandeld hout in goede staat

Sterk vervuilde ondergronden eerst afwassen voor het schuren .

Schuur de ondergrond mat met fijnkorrelig schuurmateriaal ( P240, P 280, P320) en verwijder
vervolgens het stof.

Ontvet met water en detergent. Naspoelen met zuiver water.

LAKKEN EN HOUTPRODUCTEN VAN
TOPKWALITEIT, VOOR EEN PERFECT
PROFESSIONEEL RESULTAAT
Reeds behandelde houten ondergrond in slechte staat

Schuur tot op het kale hout. Alle vergrijsde vezels moeten diep genoeg weggeschuurd worden! Gebruik
grof schuurpapier (P60, P80, P100, P120) om nog loszittende verf, oneffenheden en vergrijsde
houtvezels weg te schuren. Verfijn het te behandelen oppervlak met fijn schuurpapier (P240, P280,
P320). Verwijder het stof

Het kan nodig zijn om alle oude verflagen te verwijderen. Dit kan door de verf te verwijderen met een
afbijtmiddel of door de verf te verhitten met een zogenaamd afbrandapparaat en vervolgens weg te
steken. In beide gevallen moet je de veiligheid in achtnemen.

Kaal geschuurde delen ontvetten. (zie nieuw, kaal hout)
Afwerking.
1. Egaal kleuren en afwerken van het kale hout met “CETOL HLS PLUS” of “CETOL NOVATECH”
 Alvorens verder te gaan moet de ondergrond voldoende droog en proper is.
 Afplakken met UV-resistente tape.
 Niet-maatvaste constructies moeten behandeld worden met NIET-FILMVORMENDE beits.
 Op nieuw kaal hout brengt u 3 lagen: “CETOL HLS PLUS” of 2 lagen “ CETOL NOVATECH” aan.
 Verdeel met een borstel de beits gelijkmatig over het kale hout. Deze beits is erg vloeibaar. Dit product
zal diep penetreren in het hout en tevens het hout mooi transparant te kleuren.
 Laat de beits tussen de lagen voldoende lang drogen. ( zie verpakking )
 Na droging van de eerste laag dient de opgewolde houtvezels glad te schuren met fijne korrel. Zorg er
voor dat u geen vlekken schuurt. Na het schuren goed afstoffen.
2. Onderhoud

Voorbereiding: zie ‘ondergrond voorbereiden’

Indien nodig kale houtdelen bijkleuren met “CETOL HLS PLUS” of met “CETOL NOVATECH”

Overschilderen met 1 à 2 lagen: “CETOL HLS PLUS” of met “CETOL NOVATECH”

3. Materialen reinigen en afvoeren





Bekijk op de verpakking met welk middel je borstel en penseel het beste kunt reinigen.
Sluit de gebruikte potten goed af en bewaar ze vorstvrij en weg van het zonlicht.
Restanten van verf die u niet wenst te bewaren steeds afleveren in het containerpark.

