
B e s c h e r m i n g  -  V e r f r a a i i n g  -  R e n o v a t i e  -  O n d e r h o u d

VERNIS
Slijtvaste krasbestendige polyurethaanvernis

Beschrijving Kleurloze decoratieve beschermende vernis voor alle hout binnens-
huis, verrijkt met PU-harsen voor een hogere slijtvastheid en een 
hogere waterbestendigheid

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

Eigenschappen •  Decoratieve afwerking die het hout waterafstotend maakt en het 
een mooie uitstraling geeft. Beschermt het hout tegen vlekken en 
vuilaanslag

•  Slijtvast, krasvast en waterbestendig
•  Garandeert een optimale bescherming van de ondergrond
•  Zeer vlot en moeiteloos  aan te brengen. Zeer mooie vloei (strakke 

film) en fraaie afwerking dankzij hoge vulkracht
•  Kan worden aangebracht op oude vernislagen die gereinigd, goed 

hechtend en ontglansd zijn
•  Vormt geen blazen, schilfert niet af. Afwasbaar
•  Bestaat in mat, zijdeglans en hoogglans
•  Kleurloos. Behoudt de natuurlijke houtkleur

Toepassingen Voor hout binnenshuis:
•  Voor een decoratieve bescherming van lijstwerk, gebinten, lambri-

sering, meubels, deuren, tafelbladen, keukens, trapleuningen...
•  Nieuw of eerder gevernist hout, behalve houtsoorten die kleurende   

inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)

Technische 
kenmerken

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

• Verpakkingen: 
• Houdbaarheid: 
• Opslag: 
• Uitzicht in de pot:
• Uitzicht droog product: 
• Kleuren:
• Gereedschap:  
• Verdunning: 
• Reiniging gereedschap: 
• Verwerkingsvoorschriften: 

• Rendement:
•  Droogtijd: (gegevens bij +20°C   

en 50 % relatieve vochtigheid)    
• Veiligheid: 

Gemodificeerde alkyd-polyurethaanharsen
0,950 ± 0,05
> 60°C
Dikvloeibare vloeistof
58 % ± 3
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010)
Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS
0,25 l - 0,75 l en 2,5 l
Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking
Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
Amberkleurige vloeistof
Mat, zijdeglanzend en hoogglanzend
Kleurloos
Borstel, kortharige mohairrol en spuit
Gebruiksklaar
White spirit
Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 
+10°C of meer dan +25°C bedraagt
± 18 m²/l
Stofdroog: 5 u
Overschilderbaar: 24 u
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de  
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving



Voorbereiding van 
de ondergrond 

•  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 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo 

goed mogelijk openen.
Op bestaande beitslagen:
-  Toepassing is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag 

in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige 
oppervlakte worden geschuurd (korrel 280).

Bestaande vernis in goede staat:
-  Alle eventueel loszittende delen verwijderen en het volledige  

oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.
Bestaande vernis in slechte staat (gebarsten, afgeschilferd…)
-  De ondergrond kaal maken door middel van schuren of strippen 

over de volledige oppervlakte.
NB:  Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig 

stofvrij maken.

Verwerkingsadvies •  Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het 
gebruik.

•  Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 
+10°C of meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtig-
heid van 50 % droogt het product optimaal. De geldende normen 
en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.

•  Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 12 % bedragen.
•  Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
•  Zorgen voor voldoende ventilatie.
•  Afhankelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.

Gebruiksaanwijzing            Volgens de staat van de ondergrond:
Nieuw of kaal gemaakt hout:
-  Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo 

goed mogelijk openen. Twee lagen VERNIS aanbrengen.
-  Tussen de lagen 24 uur wachten.
-  Een mooi verzorgde afwerking wordt bereikt door tussen de lagen 

licht met de hand te schuren (korrel 280). Steeds ontstoffen. 
-  Op sterk absorberend hout drie lagen aanbrengen.
Bestaande vernis:
-  Zie paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » en vervolgens 

twee lagen LINITOP VERNIS aanbrengen.
Te strippen hout: Contacteer ons.
NB: Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

Professioneel advies        •  Bij voorkeur een kortharige mohairrol gebruiken.
•  Om kleine oneffenheden in het oppervlak weg te werken:
-  Een verdunde laag VERNIS aanbrengen. Laten drogen.
-  Een laag BOUCHE-PORES* aanbrengen. Laten uitharden en dan 

licht schuren. Ontstoffen.
-  Afwerken met een laag VERNIS. De behandeling eventueel 

herhalen.
•  Linitop VERNIS aanbrengen in de richting van de houtnerf, in 

kruisende bewegingen en vervolgens gladstrijken.
•  Gekleurde ondergrond vóór afwerking:
-  Een laag LINITOP PRIM & FINISH* aanbrengen.
-  Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen VERNIS. 

Tussen deze twee lagen wel schuren.
•  Voor een optimale afwerking eerst de hoeken van het hout 

manueel gladschuren. Ontstoffen.
•  Voldoende vernis aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
•  Bij verwerking met spuit, eventueel nastrijken met een borstel om 

mogelijke druipsporen te voorkomen en het product beter in het 
hout te laten dringen.

•  Voor de eerste laag de vernis 5 tot 10 % met white spirit 
verdunnen, idem bij verwerking met verfspuit.

Onderhoud Gebruikelijke renovatie: één of twee lagen LINITOP VERNIS 
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 volledig kaalschuren of strippen en vervolgens 2 lagen LINITOP  
VERNIS aanbrengen, eventueel 3 lagen bij sterk absorberend hout. Al
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www.linitop.com

*Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van

Durieu S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com 
www.durieu.com

A
D

FI
E

L
D

S 
- r

cs
 To

ur
s 

33
1 

99
8 

48
4 

- N
ie

t c
on

tr
ac

tu
ee

l d
oc

um
en

t

Versie 08/2018

     0800 95 549

 
Durieu Coatings N.V. / S.A. 
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com 
www.durieucoatings.com

OWACHEM B.V. 
Zinkerweg 9-A
5145 NL Waalwijk
Nederland
T. +31 (0)416-34 79 58
F. +31 (0)416-34 80 92
info@owachem.nl 
www.owachem.nl

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. 

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.

T. +32 (0)10 420 090
 0800-95 549

www.linitop.com  

T. +31 (0)416-34 79 58
info@owachem.nl 
www.owachem.nl  


