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LINITOP SOLID
Duurzame, extreem weerbestendige
houtbescherming met UV-filter
Beschrijving

Hoog presterende decoratieve beits met nieuwe generatie uv-filter
die een uv-absorber bevat gecombineerd met een stabilisator
(uv-barrière). Geschikt voor maatvast houtwerk
Mat/zijdeglanzende afwerking

Classificatie

Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)

Eigenschappen

•	High solid (hoog vastestofgehalte): dubbele bescherming per laag
voor een lange duurzaamheid.
• Gelformule: uitstekende verwerkbaarheid, druipvrij en perfecte vloei.
• Bevat een stof die de droge laag beschermt tegen schimmels.
• Extra soepele film, beperkt het risico op afschilferen.
•	Op basis van speciale anti-uv-pigmenten die voor een optimale
bescherming zorgen.
• Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.

Toepassingen

• Verticale oppervlakken
• Decoratieve en beschermende afwerking voor gevelbetimmering,
tuinhuizen, afsluitingen, balustrades... Niet gebruiken op harsrijke
houtsoorten of op red cedar en houtsoorten die kleurende
inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)
• Kan ook binnen worden gebruikt: deuren, lijstwerk, balken,
lambrisering...

Technische
kenmerken
•
•
•
•
•
•

Samenstelling:
Densiteit (bij +20°C):
Vlampunt:
Viscositeit:
Vastestofgehalte:
VOS:

•
•
•
•
•

Verpakkingen:
Houdbaarheid:
Opslag:
Uitzicht in de pot:
Uitzicht droog product:

Alkydharsen, urethaanharsen
0,950 ± 0,05
> 60°C
Gelvormig
61 % ± 3
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010)
Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS
0,5 l – 1 l - 2,5 l – 5 l en 10 l
Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking
Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
Gelvormig
Zijdeglanzend-mat

• Kleuren:
Kleurloos*

• Gereedschap:
• Verdunning:
• Reiniging gereedschap:
• Verwerkingsvoorschriften:
• Rendement:
• Droogtijd: (gegevens bij +20°C

en 50 % relatieve vochtigheid)

• Veiligheid:

Licht
eiken

Teak

Notelaar Palissander Mahonie

Middel
eiken

Donker
eiken

Oregon
Pine

Den

Verfborstel, rol en spuit
Gebruiksklaar
White spirit
De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften
naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan
+10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50 %
12-15 m²/l
- Stofdroog: 4 u
- Overschilderbaar: 24 u
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

*Kleurloos mag in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat dit het hout onvoldoende tegen
uv-stralen beschermt. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.
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Verwerkingsadvies

• Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren.
• Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan
+10°C of meer dan +30°C bedraagt. Voor een optimale droging
moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50 % bedragen.
• De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht
nemen.
• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
• Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15 % bedragen.
NB: Kleurloos mag in buitentoepassingen niet als eindlaag worden
gebruikt omdat dit het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermt.
NB2: Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:
Nieuw hout of door middel van strippen of schuren kaal gemaakt
hout:
- Een laag LINITOP PRIM & FINISH** aanbrengen.
- Volledig laten drogen en afwerken met twee lagen LINITOP SOLID*.
Grijs geworden hout:
- Ontgrijzen met WOOD CLEANER**.
- Indien nodig schuren (korrel 120).
-	
Op het droge en schoongemaakte hout een laag LINITOP PRIM & FINISH**
aanbrengen, gevolgd door twee lagen LINITOP SOLID*.
Zwart geworden met olie behandeld hout:
-	
Olielagen verwijderen met het systeem WOOD OIL CLEANER** en
WOOD CLEANER**.
- Indien nodig schuren (korrel 120).
-	
Op het droge en schoongemaakte hout een laag LINITOP PRIM &
FINISH** aanbrengen, gevolgd door twee lagen LINITOP SOLID**.
Te strippen hout: contacteer ons.

Professioneel advies

• LINITOP SOLID altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen.
• Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehan
delingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een
behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen.
Contacteer ons.
• Altijd voldoende product aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
• Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel om mogelijke
druipsporen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.

Onderhoud

Gebruikelijke renovatie:
-	Een of twee lagen LINITOP SOLID* aanbrengen afhankelijk van de staat waarin
het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.
Laattijdige renovatie op een sterk beschadigde ondergrond:
Het hout eerst kaalschuren of strippen. Dan een laag LINITOP PRIM &
-	
FINISH** aanbrengen gevolgd door twee lagen LINITOP SOLID*.
NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

*Kleurloos mag in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat dit het hout onvoldoende tegen
uv-stralen beschermt. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.
**Zelfde fabrikant

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.
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Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de
onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan
de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de
klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.
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• Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit,
de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn
met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de
kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
• Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn
(indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren
of met rijm bedekt zijn.
Nieuw hout:
- Schuren (korrel 120) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo
goed mogelijk openen.
- Toepassing op gebeitst hout is mogelijk op voorwaarde dat de
bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel
over de volledige oppervlakte worden geschuurd (korrel 220).
Hout met bestaande beitslagen in slechte staat:
- De ondergrond over de volledige oppervlakte kaal maken door
middel van schuren of strippen.
NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig
stofvrij maken.
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LINITOP® is een merk van

Voorbereiding van
de ondergrond

