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ROBINWOOD 
          Hout beschermingsproduct  

 
OMSCHRIJVING:   
Decoratieve laag voor alle inheemse en tropische houtsoorten. Toepassing binnen en buiten. 
 
 
HOOFDBESTANDDELEN: 
Insecticide en fungicide delen opgelost in organische solventen. Insecticide als 
voorbehoedsmiddel. 
Dringt in de ondergrond, synthetische bindmiddel dat zwellingen voorkomt. 
 
 
GEBRUIK: 
Kan toegepast worden op deuren, ramen, hekken, omheiningen, gebinten, houtversieringen 
op muren en zolderingen, vezelplaten, voorgebouwde panelen… 
 
 
WERKING: 
ROBINWOOD biedt een langdurige weerstand in alle weersomstandigheden, zonder te 
schilferen of te blazen. 
ROBINWOOD dringt in het hout en laat het ademen terwijl de originele structuur behouden 
blijft. 
ROBINWOOD beschermt het hout doeltreffend tegen UV bestendig. 
ROBINWOOD is dampdoorlatend van binnen naar buiten, en bestand tegen indringend vocht 
dat op het hout stagneert.  
 
 
KLEUREN:  
Oregano, teak, eik, notelaar, donkere notelaar, palissander, kleurloos 
Alle kleuren zijn onderling mengbaar. 
Sommige houtsoorten kunnen het uitzicht beïnvloeden. Daarom is het aangeraden om eerst 
een testoppervlakte te plaatsen. 
 
 
VERPAKKINGEN:     750 ml - 2,5li – 5 li. 
 
 
VASTE STOFGEHALTE:    0,85 (1li = 0,850 kg) 
 
 
VISCOSITEIT:     15 sec FORD cup NR 4 bij 20°C. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DROOGTIJDEN:  
Stofvrij:      ongeveer 2 uren 
Volledig droog:     ongeveer 6 - 8 uren 
Overschilderbaar:     na ongeveer 8 uren. 
Deze tijden komen overeen met metingen gedaan bij 20°C en met een relatieve vochtigheid 
van 65 – 70%. Bij niet zuigende houtsoorten kan de droging iets langer duren. 
 
 
VERWERKING:  
Het hout moet schoon zijn, vrij van alle vet en was. 
De relatieve vochtigheid van het hout mag niet hoger liggen dan 20% . 
Harshoudende of bloederige houtsoorten eerst reinigen met cellulose thinner alvorens er 
ROBINWOOD op aan te brengen.  
Gebruik ROBINWOOD kleurloos om te renoveren of ROBINWOOD gekleurd om de kleuren 
te verstevigen.  
Bij een buitenapplicatie is het aangeraden om gekleurde ROBINWOOD te gebruiken, zodat 
men voldoende UV bescherming heeft. 
Aanbrengen met de kwast, pistool of door dippen.  
Plank per plank behandelen om wolkenvorming te voorkomen, zelfs bij samengestelde 
elementen.  
ROBINWOOD is klaar voor gebruik en kan op behandeld of onbehandeld hout gebruikt 
worden.  
Goed roeren voor gebruik. 
 
 
VERDUNNING:  
ROBINWOOD niet verdunnen. Om lichtere kleuren te bekomen kan men de kleur mengen 
met ROBINWOOD transparant.  
 
 
REINIGING: 
White Spirit 
 
RENDEMENT:  
Onbehandeld hout:     5 - 7 m2/li 
Geschaafd hout:     10 - 12 m2/li 
 
VERPAKKINGEN: 750 ml en 2,5li  
 
VOC WAARDEN: Toegelaten EU waarden (Cat IIA/e) : 500gr/l (2007) en 400 gr/l (2010). 
ROBINWOOD bevat 447g/l VOC 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de 
laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen 
een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 


