
Toepassingsgebied

Voor het bleker maken van elk type onafgewerkte of gelakte panelen, deuren en deurkozijnen, 
vervaardigd uit lichte houtsoorten. Niet geschikt voor houten vloeren.

Gebruik

Voorbereiden Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig indien nodig het hout met intensiefreiniger (verhouding 
1/40). Behandeld hout moet gereinigd en licht geschuurd worden.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandelen Voor en tijdens het gebruik de Panel White goed omroeren. Breng Panel White aan met een kwast 
in een dunne, egale laag. Werk bij voorkeur in de richting van het hout. Behandel niet meer dan 3 à 4 
planken per keer om eventuele overlappingen te vermijden.

Droogtijden

Droogtijd vóór tweede 
behandeling

Na ongeveer 4 uur.

Droogtijden Ongeveer 2 uur.

Panel White

Transparant witte bescherming voor wand 
en plafonds - Mat

Panel White is een water gedrag en product voor het ophelderen van reeds 
vergeeld en verkleurd hout, en voor het voorkomen van het vergelen op nieuw 
hout. Panel White wordt binnenshuis toegepast op onbehandeld en gelakt 
hout. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op houten plafonds, wanden, 
deuren en ramen in helder hout.

Beschermt de natuurlijke houtkleur•	
Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt dat knoesten in het hout •	

“er uit springen”
IBR Gecertificeerd•	
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Contact_Label

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal 
geen invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, 
de aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark 
A/S behoudt zich het recht 
voor om het product evenals 
de verstrekte informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen.  Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Panel White

Transparant witte bescherming voor wand 
en plafonds - Mat
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Technische gegevens

Samenstelling Water, acrylaat was, pigmenten.

Dichtheid 1,26-1,34

PH-waarde 7-8

Duurzaamheid 36M

Verbruik 10-12 m2/liter

Kleuren White and Extra White

Reiniging gereedschap Met water en zeep

Bewaren Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen Niet 
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.

VOS Dit product bevat maximaal 60 g VOC/L. De grenswaarde 
is 130 g VOC/L (cat. A/e).

Verpakking 0,75 en 2,5 l

Goedkeuringen IBR-gecertificeerd

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525A

Gereedschap Brede borstel geschikt voor loog -of watergedragen 
producten. Smalle ronde borstel voor hoekjes en kantjes.
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