EXTERIOR PAINT
WOCA Exterior Paint wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van houten
oppervlakken zoals tuinhuizen, kozijnen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, schuttingen etc.
Exterior Paint zorgt voor een sterk slijtvast en resistent oppervlak en beschermt tegen groene aanslag en
verkleuring.
Exterior Paint kan zowel op nieuw als reeds behandeld hout geplaatst worden.
Niet toepassen op houten terrassen.
Toepassingsvoorschriften
1. Reinig zowel nieuwe als reeds behandelde houten oppervlakken grondig met WOCA Exterior Cleaner.
Losse stukjes oude verf moeten verwijderd worden. Sterk verweerd of zwaar beschadigd hout moet
geschuurd of gereinigd worden met WOCA Houtontgrijzer A & B ( Raadpleeg de
toepassingsvoorschriften van dit product)
2. Laat het hout hierna drogen tot een houtvochtigheid van max. 15% bereikt is. Verwijder eventuele
opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Indien een glad oppervlak gewenst is, kan er
tussen 2 lagen in geschuurd worden. Gebruik geen producten op basis van siliconen.
3. Behandel het hout alleen bij droog weer. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.
4. Roer de Exterior Paint zorgvuldig om en giet het product in een plastic emmer. Tijdens het gebruik
goed blijven roeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken
oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen.
Bij naaldhout, sterk absorberende en verweerde houten oppervlakken, raden wij aan om het hout
eerst voor te behandelen met WOCA Outdoor Wood Primer. Als alternatief kan de Exterior Paint
verdund worden met max. 20% water. Dit zorgt voor een optimale verfopname en hechting.
5. Breng een egale laag Exterior Paint aan met een kwast/borstel of lakrol(-ler).
6. Het oppervlak is overschilderbaar na 4uur bij 20°C. Tijdens deze periode, alle contact met water
vermijden.
7. De tweede laag wordt in een onverdunde laag aangebracht voor een optimale dekking.
Het oppervlak is stofdroog na ongeveer 6uur, en volledig droog na 24 uur
Onderhoud:
8. Behandelde oppervlakken worden minstens één maal per jaar gecontroleerd op eventuele
beschadigingen, iedere beschadiging moet worden hersteld zoals een basisbehandeling.
Omdat de Exterior Paint een grote dekkingskracht heeft, is het mogelijk om lokale herstellingen in
kleine “stukjes” uit te voeren. Om overlappingen te voorkomen, bereid u telkens een iets groter stukje
voor dan het beschadigde deel, en verf je tot er een harmonieus eindresultaat is.
9. Vervuilde oppervlakken kunnen licht gereinigd worden met een zachte borstel. Afgewassen worden
met water, waar eventueel WOCA Exterior Cleaner aan toegevoegd wordt. Kijk uit voor scheurtjes in
de verf, moest dit voorkomen, dan herstellen zoals beschreven in punt 8.
Toepassingsgebied : enkel voor buiten gebruik
Droogtijden: ongeveer. 5-7 uur.
Uithardingstijd: ongeveer. 24 uur.
Verwerkingstemperatuur: minimum / maximum = 15-25 ° C. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.
Gereedschap reinigen met water en zeep.
Bevat Propiconazole . Kan allergische reacties veroorzaken
Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten aan het
watermilieu aanrichten.
BEWAREN: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij
bewaren.
Afval: Afval verwijderen volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval.
VOS: Dit product bevat maximaal 80 g VOS/liter. De toegestane grenswaarde is 130 g VOS/liter (cat. A/d)
Verbruik: ong. 6-10 m²/liter, afhankelijk van de houtsoort

