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Toepassing 

Vooral geschikt voor geveltimmerwerk 
zoals kozijnen en deuren, dakover-
stekken, pergola’s, schuttingen, gevel-
betimmeringen buiten, zowel voor 
naadhout alsook loofhout, geschikt als 
grondering, voor- en aflak. Ook ge-
schikt voor onderhoudswerkzaamhe-
den en renovatie. Voor het overschil-
deren van nog intacte oude verflagen.  
 

Producteigenschappen 

Alkydharslak, goed vullend met      
extreem goede mechanische eigen-
schappen.  
Kleur- en weerbestendig, duurzaam 
elastisch, gemakkelijke, eenvoudige 
verwerking.  
 

Verwerking 

Kwasten of rollen. De ondergrond 
moet schoon, vet-, was- en siliconen-
vrij zijn. Oude, slechte, niet hechtende 
verflagen verwijderen. Verweerd hout 
tot op de draagkrachtige ondergrond 
schuren. Intacte oude verflagen schu-
ren. Hout buiten, niet behandeld, even-
tueel met Hout Protect* voorbehande-
len. Bij gebruik op hout rijk aan in-
houdstoffen en/of zeer poriënrijke 
houtsoorten, buiten, zoals bijv. mer-
bau, iroko, eiken, meranti, enz., vooraf 
een grondering met Universeel-
grondering opbrengen. Hout binnen 
kan zonder grondering worden behan-
deld. De inhoud van de verpakking 
goed oproeren. Twee tot drie lagen 
aanbrengen. De lagen onderling licht 
schuren.  
 
 

Houtvochtigheid mag bij naaldhout niet 
meer dan 15% bedragen en bij loof-
hout niet meer dan 12%. Verwerkings-
temperaturen 5°C tot 25°C.  
(luchttemperatuur en ondergrond). 
 
Op aaneengesloten vlakken en/of 
bouwdelen alleen kleuren met hetzelf-
de productienummer verwerken. 
Briljante, intensieve kleuren bijv. geel, 
oranje, rood, enz. kunnen door de 
gebruikte pigmenten van nature een 
geringere dekking hebben. 
Het verdient de aanbeveling om bij die 
kleuren een enigszins gelijke beter 
dekkende kleur te gebruiken of een 
derde laag ik de gewenste kleur aan te 
brengen. 
_____________________________ 
Biocide veilig verwerken. 
Voor het gebruik altijd het informatie-
blad lezen! 
 

Opmerking 

Door het opzetten van een proef de 
kleur en de verdraagzaamheid met de 
ondergrond testen.  
 

Bij verwerking voor goede ventilatie en 
ontluchting zorgdragen om een goede 
droging te verkrijgen. 
 
Afdichtingsprofielen moeten zich ver-
dragen met dit verfproduct en mogen 
pas worden aangebracht wanneer de 
verflaag volledig is doorgehard c.q. 
doorgedroogd.  
 
Lichte, in het bijzonder witte,             
alkydharslakken kunnen op onbelichte 
vlakken, bijv. in sponningen van ramen 
en deuren, een meer of mindere don-
kere verkleuring geven. 
 
Reclamaties m.b.t. de kleur van speci-
ale kleuren worden door ons alleen 
erkend indien vooraf op het object een 
proef is opgezet en de bevindingen 
hiervan schriftelijk bij ons zijn inge-
diend. 
Reclamaties m.b.t. de kleur na verwer-
king worden door ons niet meer in 
behandeling genomen of erkend.  
 
 
 
 
 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 2705-09 

Ramen & Deuren Houtlak 
Oplosmiddelhoudende, dekkende verf, aromaatvrij, 
vochtregulerend, voor buiten en binnen.  
 

Technische gegevens  

Voluminieke massa:  ca. 0,99 – 1,23 gr/cm3 bij 20°C 
Viscositeit:   ca. 600 – 1100 mPas 
Bindmiddel:   alkydharscombinatie 
Glansgraad:   zijdeglans 
Vlampunt:   ca. 41°C 
Verpakking:   bussen 0,75 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr 
Kleur:    2705 wit RAL 9016  
    2709 speciale kleuren (tenminste 5 ltr) 
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De uiteindelijke glansgraad ontstaat   
ca. 2-3 weken na verwerking (20°C en 
65% relatieve luchtvochtigheid).  
Speciale kleuren kunnen, afhankelijk 
van de pigmentsoorten, leiden tot 
geringe afwijking van de glansgraad. 
 

Gereedschap en reiniging 

Gereedschap direct na gebruik met 
Remmers Verdunning V101 reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaat-
selijk geldende voorschriften  
deponeren.  
 

Verbruik  

50-70 ml/m2 per laag, onverdund  
materiaal.  
 

Droging 
 

Stofdroog:   ca. 4 uur 
Hanteerbaar:  ca. 6 - 8 uur 
Overschilderbaar: ca. 24 uur 
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% 
relatieve luchtvochtigheid.  
 
Lagere temperaturen, een hogere 
luchtvochtigheid en het overschrijden 
van de maximale laagdikte, leiden tot 
veel langere drogingstijden (enkele 
dagen).  

 
Verdunning 
 

Ramen & Deuren Houtlak is gebruiks-
klaar en hoeft niet verdund te worden.  

 
Opslag 

In de gesloten originele verpakking 
koel, vorstvrij opgeslagen, tenminste  
2 jaar. 
 

VOS-gehalte 
 

EU grens voor dit product (categorie 
A/d): 300 gr/ltr (2010). 
Dit product bevat maximaal 299 gr/ltr 
VOS. 
 

Veiligheid 

Gevarenaanduiding 
Ontvlambare vloeistof en damp. 
 
Veiligheidsaanbevelingen 
Buiten het bereik van kinderen  
houden.  
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Verwijderd houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en 
andere ontstekingsbronnen. Niet ro-
ken.  
In goed gesloten verpakking bewaren.  
Op een goed geventileerde plaats 
bewaren. Koel bewaren. 
 
 

Dit product bevat 
Phthaalzuuranhydride, 
2 butanonoxim .  
Kan leiden tot allergische reacties.  
 
Productcode: M-LL 01 

 
Afval 

Productrestanten conform de plaatse-
lijk geldende voorschriften deponeren.  
Lege verpakking kan gerecycled  
worden.  

 
Gevarenaanduiding 

WGK : 2 
ADR:   -/- 
 
Signaalwoord: Let op 
ICAO: UN 1263, III, Paint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Omdat de toepassing 
en verwerking buiten onze invloed 
liggen, kunnen aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ont-
leend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopvoorwaarden.  
Heeft u ze niet meer, vraag dan een 
nieuw exemplaar aan. Wij leveren  
namelijk uitsluitend volgens deze 
voorwaarden.   

http://www.remmersbouwchemie/

