Lacq Natuleum
Lacq Natuleum is een ambachtelijk gestookt product dat bestaat uit
natuurlijke wassen, harsen en oliën voor een sublieme bescherming van
uw buitenhout. Lacq Natuleum blijft lange tijd flexibel, penetreert zeer goed
in de meeste houtsoorten en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen.
Het heeft een natuurlijk diep bruin/zwarte kleur. Doordat Natuleum geen
vluchtige oplosmiddelen bevat, vindt er geen verlies door verdamping
plaats en blijft er na verwerking 100% materiaal op het hout achter
(maximaal high solid).
Toepasbaar op:
• Houten beschoeiingen
• Schuren
• Schuttingen
• Steigers
• Meerpalen
• Sluisdeuren
Lacq Natuleum is geschikt voor op alle houtsoorten tegen het inwateren van het hout en rot. Speciaal
geschikt als vervanger voor carbolineum en koolteer. Door de natuurlijke bruin/zwarte kleuruitstekend
geschikt voor het opfrissen of verfraaien van houtwerk bijvoorbeeld als ‘bielzenzwart’ en ‘molenverf’ of
voortoepassing op de zo karakteristieke zwarte Zeeuwse schuren. Door vooral de barsten en windscheuren
goed met Natuleum te laten vollopen voorkomt men op perfecte wijze rot van binnenuit. Ook na jaren blijft
het elastisch en behoudt het zijn waterafstotende functie.
Verwerking:
1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig,
alleen wanneer een glad resultaat gewend is.
2. Goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast of bokkepoot, voor een goede afwerking Natuleum in de
lengterichting van het hout aanbrengen.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren dire lagen aan te
brengen op onbehandeld hout.
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per
houtsoort verschillen.
Aantal lagen:
Bij een eerste behandeling is het goed om twee à drie lagen aan te brengen, speciaal daar waar de Lacq
Natuleum erg in het hout trekt. Lacq Natuleum nooit verdunnen, doch minimaal bij kamertemperatuur
aanbrengen, zodat het zich goed laat verwerken en prima intrekt. De tweede laag pas aanbrengen nadat de
eerste laag gedroogd of ingetrokken is. Zelfs bij warm en droog weer moet men rekening houden met
ongeveer 2 dagen.
Bijwerken en onderhoud:
Lacq Natuleum kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of
bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zo nodig weg gekrabd worden en daarna kan er weer een
nieuwe laag aangebracht worden.
Rendement:
Ca. 6m² per liter, afhankelijk van de absorberende werking van het hout.
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte
gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Droogtijd:
Lacq Natuleum droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij
volle zon trekt Lacq Natuleum zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren,
tussen 24-48 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandeld met een afsluitende laag.
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:
Gereedschap reinigen met terpentine.
Verkrijgbare hoeveelheden:
1L, 2,5L, 5L & 20L.
Verkrijgbare kleuren:
Zwart.
Houdbaarheid:
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃ en
35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
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