
 

Technisch Merkblad 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen  
en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.  
Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.  
Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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Watergedragen, waterdampdoorlaatbare, transparante impregnerende sealer met hydrofobe en oleofobe eigenschappen. 
 

 
 
Toepassing 

• Met NCoat Wood Color behandeld hout 

• Houten gevelbetimmering 

• Schuttingen 

• Tuinhuisjes 

• Potdeksels op schepen 

• Lambriseringen 

• Sauna’s 

• Speelgoed/kindermeubilair 
 
Eigenschappen 

• Hydrofoob (waterafstotend) 

• Oleofoob (vuil/vet afstotend) 

• Vertraagt het rottingsproces 

• Met extra bescherming tegen houtrot 

• Vochtregulerend 

• Verminderd uitzet en krimp 

• Weersbestendig 

• Zeewater bestendig 

• Watergedragen 

• Niet filmvormend (geen bladderen) 

• Zo goed als onzichtbaar 

• Geen vrije nanodeeltjes 

• Vrij van olie, was of siliconen 

• Oplosmiddelvrij 

• Geschikt voor speelgoed volgens DIN EN 71-3 
 
Product 
Bindmiddelbasis:  In water opgeloste gehydroliseerde  
 co-silaan  
 
Kleuren:  Kleurloos 
 
Verpakking:  500 ml, 1 ltr en 5 ltr 
 
Verbruik:  Ca. 12 m² per liter (sterk afhankelijk van 
 de houtsoort en de zaag-/schaafwijze 
 van de houtsoort) 
 
Glansgraad:  NVT 
 

Dichtheid:  Ca. 1,05 g/cm³ 
 
Verdunning:  NVT 
 
Opslag:  Minstens 12 maanden in gesloten 
  verpakking en tegen vorst en direct 
  zonlicht beschermd 
 
Applicatie: 
Met (nieuwe) kwast, roller, vernevelpomp, HVLP, 
dompelen, gieten, lakmachine of zelfs als vacuümcoating. 
Verzadigd aanbrengen. 
Eventueel overtollig materiaal met een droge kwast/roller 
verwijderen. 
 
Reinigen van het gereedschap: direct met water. 
 
Temperatuur  
Minimale object-, omgevings- en materiaaltemperatuur 
10°C en max. 25°C. Niet in de volle zon of op opgewarmde 
ondergronden toepassen. Objecttemperatuur dient 3°C 
hoger te liggen dan de dauwtemperatuur. 
 
Droging (+20°C / 60% RV) 
Stofdroog: Na ca. 30 minuten 
Droog:  Na ca. 2 uur 
Tweede laag (evt.): Beslist nat-in-nat 
 
Ondergrond 
NCoat Wood Protect aanbrengen met, bij voorkeur, een 
lage druk nevelpomp.  
Het materiaal enkele minuten de tijd geven om in de 
houten ondergrond te dringen.  
Na enkele minuten het geheel nastrijken met een droge 
borstel/roller van plankeind tot plankeind. 
 
Bijzondere aanwijzing 
De levensduur is afhankelijk van de houtsoort, vochtigheid 
van het hout en de aangebrachte hoeveelheid (penetratie). 
NCoat Wood Protect is ontwikkeld om als afwerking te 
fungeren op NCoat Wood Color en/of NCoat Wood Repair. 
 
Beschermende maatregelen. 
Zie veiligheidsblad. 

Kenteken 
Zie veiligheidsblad. 

NCoat Wood Protect 
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