Onzichtbare en duurzame bescherming
voor ongeschilderd hout.
Kleurloze, waterwerende bescherming voor houtwerk.
WoodCare® maakt het mogelijk dat het natuurlijke
karakter van hout tot uiting komt. WoodCare® bevat
fixerende waterafstotende stoffen, ontwikkeld met
behulp van nanotechnologie. Deze zorgen voor een
hoogwaardige bescherming tegen weersinvloeden.
Schimmelvorming wordt voorkomen dankzij een
combinatie van UV-filters en natuurlijke bindmiddelen.
WoodCare® zorgt voor een zeer gelijkmatige
veroudering van het hout.
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WoodCare® is waterwerend
!

Weerstaat ons nat klimaat. Vormt een regenscherm.
Verlengt de levensduur van het hout.
Vermindert waterkringen en scheurvorming.
Gaat grijze plekken tegen. Het hout blijft mooi.
Vochtregulerend zonder filmvorming.
Samen met SunCare® ontstaat, dankzij de hoge UVabsorptie van SunCare® ook een zonnescherm.
Voor naald- en loofhout, ook red cedar.
Geschikt voor nieuw en/of gewolmaniseerd hout,
geïmpregneerd en verduurzaamd hout.
Het hout blijft droog. Het uittreden van het zout en
zware metalen uit gewolmaniseerd hout wordt
daardoor zeer vertraagd.
Oplosmiddelvrij.

WoodCare® UV
Onzichtbare en duurzame houtbehandeling voor buiten.
Slechts één laag WoodCare® is voldoende voor een
optimale bescherming van houtwerk.
WoodCare TERRA® voor vlonders en terrassen
Een op WoodCare®-technologie gebaseerd
houtimpregneermiddel. Een duurzame oplossing voor
intensief gebruikt houtwerk, voor horizontale
oppervlakken. Sneller droog, daardoor minder glad.

WoodCare® met SunCare® toont het
grenen van de originele kozijnen uit de
jaren ’30 (Groningen, Blekerstraat)

SunCare®
Beschermt de lignine in het hout tegen afbraak onder
invloed van zonlicht. Bewaart de originele houtkleur. In
combinatie met WoodCare® blijft het hout mooi en
droog.

Ebel Glastra – Natuurlijk wonen met leem en hout.
Parkweg 70a, 9725 EL Groningen - Tel./fax: 050-526 52 26.
www.ebelglastra.nl/woodcare - info@ebelglastra.nl
Vertegenwoordiging

AG, Woodcare. Stationsstraße 37, CH-3097 Liebefeld-Bern

Technische informatie

Artikel-Nr:

20.640

WoodCare® UV

samenstelling

plantaardige olie-harsen en fixerende waterafstotende
stoffen

UV-actieve werkstoffen / fungicide

UV-HALS / Jodiumcarbonaat (IPBC)

kleur

Kleurloos na droging

glans

mat

droging

4h – 6 h bij+20°C

vlampunt

> 100°C

viscositeit

14-16 sec. / DIN 4 mm

soortelijk gewicht

1.03 kg / l

gevarensymbool

Door geringe giftigheid zijn er volgens EU regelgeving
geen gevarensymbolen nodig

ADR-Transport

geen gevaargoed (ADR-vrij)

afval-code VVS

Als chemische afval handhaven

houdbaarheid

ongeopend min. 12 maanden bij +20°C

verpakking

! l / 2.5 l / 5 l / 10 l / 25 l

verwerking

onverdund verwerken, kwasten, rollen of spuiten

verbruik/dosering

80 – 120 g/m2

reinigen gereedschappen

water

CH-BUWAL Nr.

101966; mag niet in grondwater geraken.

voorzorgsmaatregelen

lees de voorschriften voor verven op waterbasis

Vorstbestendigheid

Vorstvrij bewaren. Verwerken boven 5 graden c

Gebruiksaanwijzing:
Voorbehandeling

Het hout moet droog zijn (maximale vochtigheid: 20%),
en vrij van vuil, vet en stof.

Afwerking

Breng eerst één laag SunCare® aan, en zodra deze
droog is één laag WoodCare® UV.

Verwerking

Het gehele oppervlak met de kwast behandelen, zodat
er geen droge plekken tussen de vezels ontstaan.
Door het onzichtbare karakter van WoodCare is het
raadzaam met potlood te markeren welke
oppervlakten reeds behandeld zijn.

Dit product dient zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke voorschriften te worden opgeslagen, toegepast en gebruikt. Deze
informatie is gebaseerd op onze huidige kennis betreffende veilig en verantwoord gebruik, en dient ter aanvulling van de
technische informatie.
EU-veiligheidsblad WoodCare® van 15 september 2003

