Woodskin
Vernissen
PRODUCTBESCHRIJVING
Woodskin is een 1component houtolie/vernis die zorgt voor een natuurlijke zijdeglans afwerking. Door de micro poreuze eigenschappen kan het hout blijven
‘ademhalen’. Woodskin is eenvoudig aan te brengen, dringt diep door in het hout en laat een flexibele laag achter.

PRODUCTINFORMATIE
Kleur:

YVC316Natural Teak

Eindlaag:

Zijdeglanzend

Specifieke dichtheid:

0.92

Volume % vaste stof:

42.3%

Typische houdbaarheid:

2 jaar

VOS:

453 g/L

Verpakkingsgrootten:

750 ml, 2.5 ltr.
Niet alle verpakkingsgrootten zijn beschikbaar in elk land

DROOG/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE
Droging
23°C (73°F)

Kleefvrij

4 uur

Doorgedroogd

24 uur

Overschildertijd
Oppervlaktetemperatuur
23°C (73°F)
Overschilderen met
Woodskin

Min.

Max.

24 uur



APPLICATIE EN GEBRUIK
Voorbehandeling:

HOUT AL EERDER BEHANDELD MET WOODSKIN OF SIKKENS CETOL MARINE
Zorgvuldig reinigen met een mild reinigingsmiddel. Het oppervlak opruwen met een schuurpad, zorgvuldig reinigen en
afspoelen met leidingwater en laten drogen.
REEDS GEVERNIST HOUT
Verwijder alle oude lagen. Volg de instructies voor kaal hout.
KAAL HOUT/HECHTHOUT
Woodskin is ontwikkeld voor toepassing direct op blank hout, zonder de noodzaak van een speciale voorbehandeling.
Schuren is niet nodig voorafgaand aan het aanbrengen van Woodskin. Echter, voor esthetische doeleinden, kan kaal
hout glad geschuurd worden met grofte P80180 gevolgd door P280. Verwijder schuurstof door afborstelen, stoffen of
afnemen. Als er afgenomen wordt met gebruikmaking van verdunning, laat dan het oppervlak daarna eerst volledig
opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen. Oliehoudende houtsoorten, zoals Teak en Iroko, dienen goed
voorbehandeld en ontvet te worden. Wij adviseren Verdunning No. 1.

Methode:

Applicatie (kwast)
Woodskin kan direct aangebracht worden op kaal hout of op al eerder aangebrachte Woodskin of Sikkens Cetol Marine.
Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Breng minimaal 3 lagen met de kwast aan; wij
adviseren hiervoor een langharige kwast. Schuren tussen de lagen is niet nodig. Laat 24 uur droogtijd tussen de lagen.
Verdunnen wordt niet aanbevolen.

Tips:

Mengen Voor gebruik goed doorroeren.
Verdunning Niet verdunnen.
Verdunnen Niet aanbevolen.
Airless Spray Niet aanbevolen.
Conventionele spuit Niet aanbevolen.
Kwast Aanbevolen.
Verfroller Niet aanbevolen.
Reiniger Verdunning No.1.

Enkele belangrijke punten:

Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht opnemen. Verwerk Woodskin nooit rechtstreeks uit het blik, het zal
voortijdige veroudering en vervuiling in het blik tot gevolg hebben. Het niet zorgvuldig opvolgen van de juiste droogtijden
heeft slechte droging, hechtingsverlies of de vernis kan gaan rimpelen tot gevolg. Schilder niet in direct zonlicht.
Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.

Toepasbaarheid / Oppervlakken: Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten, inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko.
Aantal lagen:

3 minimaal

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yacht-paint.com of uw lokale vertegenwoordiger.
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Kwast

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE
Opslag

ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van
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Airless Spray Niet aanbevolen.
Conventionele spuit Niet aanbevolen.
Kwast Aanbevolen.
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Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht opnemen. Verwerk Woodskin nooit rechtstreeks uit het blik, het zal
voortijdige veroudering en vervuiling in het blik tot gevolg hebben. Het niet zorgvuldig opvolgen van de juiste droogtijden
heeft slechte droging, hechtingsverlies of de vernis kan gaan rimpelen tot gevolg. Schilder niet in direct zonlicht.
Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
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Kwast

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE
Opslag

ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van
Woodskin te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de
temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!
TRANSPORT:
Woodskin dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Veiligheid

ALGEMEEN:
Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische
advieslijn.
VERWIJDERING:
Laat het product niet in afvoer of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de locale milieu verordening
afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden.
Overtollige Woodskin mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers
dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst
schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit
op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies
(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit
blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van
voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yacht-paint.com of uw lokale vertegenwoordiger.
Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.
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