Lacq Houtteer
Lacq Houtteer is een zwarte/bruine coating speciaal ontwikkeld voor
houten ondergronden die al behandeld zijn met teerproducten. Het
karakteristieke uiterlijk wordt behouden en tegelijkertijd goed
beschermt. Lacq Houtteer is een vervanger van carbolineum op basis
van plantaardige grondstoffen. Lacq Houtteer dringt diep in het hout, is
weerbestendig, vochtregulerend en gemakkelijk te verwerken.
Toepasbaar op:
• Schuren
• Schuttingen
• Loodsen
• Molens
• Hout wat voorheen behandeld is met een teerproduct
• Onbehandeld hout
Kenmerken:
• UV bestendig
• Bladdert niet
• Gebruiksklaar
• Waterafstotend
• Sterk impregnerend
Verwerking:
1. Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen zoals oude bitumenof teerlagen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Lacq Houtteer voor en tijdens gebruik goed oproeren.
3. Aanbrengen met een kwast, bokkenpoot of roller.
4. Voor een goede afwerking Lacq Houtteer in de lengterichting van het hout aanbrengen.
5. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren twee lagen aan
te brengen op onbehandeld hout.
6. De aangebrachte laag wordt na verloop van tijd langzaam egaal mat.
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan
namelijk per houtsoort verschillen.
Rendement:
Circa 10-12 m² per liter.
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Droogtijd:
Stofdroog:
Overschilderbaar na:
Min. verwerkingstemperatuur:
Max. verwerkingstemperatuur:
Reinigen:
Gereedschap reinigen met terpentine.

ca. 4 uur.
ca. 8 uur.
5 ℃.
30 ℃.

Verkrijgbare hoeveelheden:
0,75L & 2,5L.
Verkrijgbare kleuren:
Zwart & Bruin.
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.

Houdbaarheid:
2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃ en
25°C). Voorkom velvorming en indroging door het overgieten van halve blikken in kleinere blikken.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
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